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OTUZBRNC SFR





Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

DÖRT YÜZ DOKSAN YEDNC BÖLÜM
Menzili 'Onlarn çou Allah'a iman etmez, onlar mürik-

tir'' Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

eriat akl ve iman kabul eder

Akln ölçüsü ve terazisi var

Allah katnda bilgiler var, onlar bilemez

Terazisi üstün derin akll bilir onlar

Akl ve iman var sadece, ortak olurlar tenzihte

O zaman hüsrana uramazlar ,

iman bir tarafta tek bana kalr

eriata dayanarak varlklarn O’na benzedii hükmünü verir

Akl, fikir gücü yönünden reddeder bu hükmü

Burhan da teyit eder onu bu hükümde

Peygamberden bakas getirseydi o bilgiyi

Hemen tekfir eder ve suçlar onu

Olmas gerekenden baka bir ekilde tevil edilse o bilgi

Söylediim hakknda kesin bir delilim yok der

Allah’n bir srr var ki onu sadece

Ferid bilebilir ki o da insan

Allah yaratln suretini kemale erdirir

Hakkn suretiyle; Kur’an furkandr
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Hakikat bir, hükümfarkl

ki taraf için böyle; yok bir eksiklik

Allah öyle buyurur: ‘/man eden ve salih amel ileyenler pek azdr

(ma-hün).’
2
Ayette geçen ma edat zait saylrsa anlam böyledir. Az

olanlar Allah’a iman edenlerdir, çünkü Allah’ birleyenler (gerçekte)

O’nu O’nunla birleyenlerdir. Allah’ -O’nunla deil- nefislerine göre

birleyenler tevhide irk katanlardr. Bu düstur Allah’n birliine iman

vermez, fakat elest âlemindeki misak müahedeyi salar. Söz konusu

misak ayette öyle anlatlr:
‘

Hani Rabbin Ademouilarnm zürriyetlerini

bellerinden alarak kendilerine ahit tutmu ve ‘Ben sizin rabbiniz deil

miyim?' demi, onlar evet demilerde3
Kastedilen tevhidi deil, varl ve

(Allah’n) melik olduunu tasdiktir. Bu tasdik tevhidi de içerse bile, bu

tevhidin nihayeti melikin (Hak) birlii olabilir. Allah
*Onlarn çou irk

komadan Allah’a iman etmez
54

der; dünya hayatna çktklarnda! Çün-

kü ftrat onlarn Hakkn ve el-Melik’in varlna iman etmeleridir,

yoksa tevhide iman etmeleri demek degüdir. Ftratta tevhit bulunma-

ynca, muvahhit olduklarn iddia edenlerin çounda irk bulunmutur.

Bu itibarla insan tevhide ancak yükümlülük sevk edebilir. Allah onlar

yükümlü tutunca, çou insan yükümlü tutulduklar amelleri ve ileri

yerine getirebilmelerini salayan bir cfs gücüne sahip olduklar için

yükümlü tutulduklarn zannetmi, bu nedenle onlarda saf tevhit ger-

çeklememitir. Hâlbuki Allah'n onlar yükümlü tutmasnn nedenini,

nefislerine nispet ettikleri fiiller hakknda (bu fiiller bizimdir eklinde-

ki) iddialardr. Allah ise teklifle birlikte -müahede ehlinin yapt
gibi- (fiilleri Allah’a izafe ederek) Allah sayesinde -yoksa nefisleriyle

deil- fiilleri sahiplenmekten uzaklamalarn talep etmitir.

Bu zikre devam eden zâkire zikir, iman esnasnda -çünkü Allah

onlarn Allah’a iman ettiklerini bildirdi- (amelleri kendilerine izafe

etmek eklinde) irke düen kullar adma Allah katnda mazeret bula-

bilme imkân verir. Bu iman,
‘
Bâtla iman edip Allah’ inkâr edenler

’

5

ayetinde söylenenleri derinden düünenler için büyük bir iyilik vc ina-

yettir. Onlar (irke düerken) varl olmayan var saym, var olan

kendi inançlarnda ortadan kaldrmlardr ki, o Allah’tr. Aüah bu



.Otuz Birinci Sifr iç

durumu setr, yani örtmek diye isimlendirdi. Kendisini örttükleri ölçü-

de Hakkn varl onlardan perdelenmitir, çünkü O’nu tasavvur etme-

den kendisini ‘örtmemilerdir.’ Tasavvur ettikten sonra O’nu örtmü

ve kâfir (örten) olmulardr.

Hakkn bir özellii tasavvur edildii her yerde/durumda bir varl-

nn bulunmasdr. Tasavvur eden tasavvurundan dönse bile o varlk

sürer. Yaratlm öyle deildir: Onu tasavvur ettiinde tasavvuruna

bal varl ortaya çkar; tasavvur ettiin gibi olmad belli olunca,

tasavvurun yok olmasyla varl ortadan kalkar. Bu durum Allah ile

yaratlm arasndaki bir fark olduu kadar aym zamanda insanlarn

çounun' bilmedii ince bir bilgidir. Bu nedenle âlemde irk gerçek-

lemitir. Çünkü Allah bütün inançlarn suretlerini kabul edici, hatta

bizzat o surederin kendisidir. Böyle olmasayd zaten ilah olmazd.

Allah’n varln bildiren vahyi duyan insan, rivayeti duyduunda

tasavvur ettii ekilde O’na iman eder. Demek ki insan tasavvur ettii-

ne iman etmitir. Allah ise her tasavvurda bulunurken o tasavvura

aykr bir tasavvurda da bulunur. O halde insanlarn çou Allah’a iman

ederken irk katarak iman etmilerdir. Bu durum onlarn Allah hak-

knda elde ettikleri ilave bilgilerden kaynaklanr. Bununla birlikte her

ilave bilgide Allah hakkndaki tasavvur bir öncekinden farkl olsa bile

bütün tasavvurlarda sadece Allah vardr. Binaenaleyh Allah ayet-i ke-

rimeyi insanlarn mazeretlerini ortaya koymak üzere zikretmi ve tev-

hide deinmemitir. Tevhide deinmi olsayd, iman varken irk ko-

tuklarn belirten cümlenin anlam olmazd. Bu durum Allah’n ayette

tevhide iman etmeyi kastetmediini gösterir: O sadece varla iman

kastetmitir. Her kim adna ortaya çkmsa, tevhit, ikinci merhalede

ortaya çkmtr.

Bu zikri düstur edinip de irk koarken âiemdekilerin mazeretleri-

ni bilmeyen insan, bu zikri yapanlardan deildir. Çünkü bu zikrin ehli,

söylediimiz kiidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr ,’
6
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DÖRT YÜZ DOKSAN SEKZNC
BÖLÜM

Menzili

'

Allah'tan saknan kimseler için Allah bir çk yolu

yaratr, farknda olmad yönden rzklandn/ 7 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Darlkta ve genilikte Allah’tan saknan kimseye

Rzk verir Allah beklemedii yerden

Hem manevi hem maddi rziklar

Geceleyin yürütürken Rab olarak raz ol O’ndan

Hem zaman içinde ve hem zamann dnda

Kendi tabiat üzere yürüyen kimseye aldr etme

Varlm olmasayd ve ed-Dehr olmasayd bakmazd

Benim gözlerim emir âleminden hiç kimseye

Allah öyle der: ‘Allah’tan saknrsanz sizin için bir furkan yaratr .’
8

Bu ayet ‘Onun adna bir çk yaratr
,9

ayetiyle ayn anlamdadr. Böylece

muttaki, içinde bulunduu durumdan çkar vc baka bir duruma geçer.

Çünkü o yoklua çkm deildir, sadece varlktan yine varla çkm-
tr. Var oluunun ardndan âlemin durumu budur. Var olduktan sonra

bir daha yoklua dönmesi imkânszdr. Allah öyle der: ‘Bütün iler

Allah’a döner.’
10 O Hak Varlk’tr. Bu ayetin doruluuyla âleme bir i

sirayet etmitir. Onu sadece hükmü olmayan nadir kimseler kabul

eder. Varla yaylan bu durum, halinden raz kimseyi görmemen

demektir. Bunun asl bir illeti vardr o da Hakkn her nefes gününde

(her anda) bir ite bulunmasdr. te âlemi harekete geçiren ey, Hak-

kn kendilerinde bulunduu ilahi ilerdir. Bu nedenle âlem bulunduu

bir durumdan baka birine intikal etmek ister. Bununla birlikte az

sayda insan, intikal talep etseler bile, yine de içinde bulunduklar hal-

den ve intikal isteinden razdr. Hem içinde bulunduu durumdan

raz olup hem intikal talep ede insan, birletirmek ve cem’ etmek

isteyen biridir. Buna mukabil âlemin çounluu içinde bulunduu
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halinden raz olmad için yer deitirmek ve intikal etmek ister. O
halde salih olsun veya olmasn, halinden memnun ve raz olan kimse

bulamazsn! Bu durum âleme yaylm bir özelliktir. Mesela her insa-

nn yaad devri knayp geçmii övdüünü görürsün! Hâlbuki onun

zaman bu yaratln kendisinde var olduu halidir. Baka bir ifadeyle

zaman Âdem’in dünyada var olduu andan itibaren içinde Âdemoul-

larnn bulunduu bir vakittir. Hz. Âdem’in bile kendi diliyle öyle

dedii aktarlr:

ehirler ve üzerindeyaayanlar deimi

Yeryüzü çirkinlemi ve toza bulanm

Yaad günü bunayp dünü överken insan hep ayn insandr: Dü-

nü yaarken de onu knayp bir önceki günü övmekteydi. Bu hep böyle

devam eder. Bu knama doal bir durumdan kaynakland gibi yer

deitirme ve intikal talebi de ilahi e’nlerden kaynaklanr. Arifler için-

de bulunduklar vakti knamakszn ilahi e’nler nedeniyle intikal ister-

lerken arif olmayanlar doal bir ekilde içinde bulunduklar vakti kna-

yp ilahi e’n nedeniyle intikal etmek isterler. lahi e’n farknda olma-

dklar yönden kendilerini harekete geçiren sebeptir. Onun, yani intikal

talebi ve içinde bulunulan halin knanmasnn baka bir sebebi daha

vardr, öyle ki: insan skntdan kaçp rahatlamak ve darlktan çkmak

talebinde yaratlmtr. Haricindeki her eyde, içinde bulunduu dar-

lktan rahatlamak ve genileme imkân bulunduunu zanneder. Çünkü

insan bir halde bulunduunda, o hal kendisini ihata edip avucuna al-

mtr ve bu durumun böyle olmas kaçnlmazdr. Bu nedenle insan

kendini kuatlm bir halde görür ve kuatlmln dndaki eylerde

genilik ve rahatlk bulunduunu zanneder. Çünkü halinin haricindeki

hali ve durumu belirli bir ey olmad için onu daraltmayacaktr. Bu

nedenle üzerinde bulunduu halin dndaki hususlarda (zaman i, hal

vs.) bir genilik arar. çinde bulunduu halin dna çktnda ise o

mevhum genilik gider ve geride bir hal ortaya çkar. Bu kez insan o

tek hal tarafndan ihata edilir. Bu tek hal insan ihata edip snrlad
için onda da daralma görür ve birinci haldeki gibi yeni halinden de

çkmak ister. nsan hep böyle hareketi sürdürür. Allah ise sürekli bir
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isimden baka bir isme çkar. Her kim O'nu siper edinirse (takva sahi-

bi olursa), Allah onu darlktan çkartr; yani darl kendisinden uzak-

latrr ve -herhangi bir isim belirlemeksizin- Allah isminin gösterdii

manada genilik ortaya çkar. Bu nedenle Allah ‘farknda olmad
yönden’ kendisini rzklandrr. Çünkü Allah ismi snrl olamad gibi

verecei rzk da snrl deildir. Binaenaleyh Hakkn kendisini yerle-

tirdii her ey, ona ait olur ve Allah’n verdiklerini ihata eder hale ge-

lir. Böyle bir durumda sürekli ve daimi olarak genilik takva sahibi

kula aittir. Öyleyse intikal herkesi kuatan genel bir durum iken (içinde

bulunulan durum ve halden) raz olmak veya darla yol açan raz

olmamak halinde yaratlmlar derecelenir. Kim Allah karsnda takva

sahibi olursa, ‘Allah’ isminin geniliine çkar ve o ismin geniliiyle

birlikte geniler; bu geniliin ardnda darlk bulunmaz. Kim takva

sahibi olmazsa, bir genileme hükmünden baka bir hüküm görmez.

Böyle bir insan darlktan yine darla çkar. (Takva sahibi olup olma-

d hususunda) Kendini snamak isteyip bu hususta iin özünü kav-

ramak isteyen, rzk hakkndaki bilgisine bakmaldr: Rzknn ne ol-

duunu (kendine nereden geldiini) bilmeyen insan, darlktan genili-

e çkm kiidir. Bu durum ‘Allah onu hesap etmedii yönden

rzklandrr’1 '

ayetinde belirtilir. air bu konuda u beyitleri söylemi-

tir:

Kim Allah’tan saknrsa Allah onun adna yaratr

Ayette buyurduu üzere, zorluktan bir çk!

Hesap etm ,aii yönden rzk verir ona

Darla düerse bir kolaylk ihsan eder

Allah insan sadece kendisine ibadet etsin diye yaratt. O diledii

yönden kendisini rzklandrr. Bunun için rzk aramak uruna kendi-

sini megul etmemesi gerektii kadar eceliyle de megul olmamaldr.

Her ikisi ayn hükümdedir ve bu konuda canllar arasnda ayrm yok-

tur. Kendine gelen rzkn bilen insan, darlkta kalmay sürdürür, çün-

kü insan raz olmamak Özelliinde yaratlmtr. ‘Darlkta kalmay sür-

dürür
5

dedim, çünkü insan adma tespit edilen nimetlerde art söz
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konusu deildir. Bu durum Hz. Peygamberden gelen sahih bir riva-

yette belirtilir. Bu nedenle ölene kadar sknt içinde ac çeker. Rzknn
nereden geldiini bilmeyen ise umut genilii demek olan mevhum bir

genilik içinde gönlü ho bir halde yaar. Farknda olmad yönden

rzk kendisine gelirken, bilmedii bir iin hükmünü düünmek onu,

elindekini deerlendirmekten ah koyar. Böyle bir insan O’nun kabza-

sndayken bulunduu haldeki darlkla birlikte emeli hakknda bir ge-
,

i

nilik ve bast halindedir. Çünkü üzerinde hüküm veren O’dur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

DÖRT YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU
BÖLÜM

Menzili 'O'nun benzeri bir ey yoktur (ke-mislihî)'
12

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Ayette kej harfi bazen zait saylrken bazen sfat kabul edilir. Bizim

görüümüz sfat olmasdr.

Varlklar içinde hiçbiri
.

O’ndan baka deil! Varlk O

Tek bama ben söylediime ahidim

O’na ahit olmuum ben

O’nun bir benzeri yok

O tek ve yegâne Varlk

Bu söylediim sözde

Hak canibinden ilave yok

O bizde kastedilmi olan

irade eden de kendisi lâkin
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Allah öyle der: ‘Allah kendinden baka ilah olmadna ahitlik etti,

melekler ve bilgi sahipleri de...’
13

Allah’n bir benzeri yoktr. Benzeri

olsayd, benzerin olumsuzlanmas doru olmazd. Allah ayette -zatn

benzerini deil- mertebeyi olumsuzlamtr. Benzerler arasnda derece-

lcnmcyi ise mertebeler belirler. Bu itibarla mertebeler ortadan kalkarsa,

derecelenme de ortadan kalkar. Allah zat bakmndan surederi kabul

ederken mertebesi itibaryla benzerleri kabul etmez. Bu nedenle Allah

insan halife veya halifeler diye isimlendirdi. Çünkü halifelik, görevlen-

dirme ve vekâlet demektir. Bu itibarla halifelik bir hak edi deildir.

Daha dorusu sürekli bir hak edi söz konusu deildir. Onlar halife ve

vekil olma görevini kabulü hak ederler. Bu itibarla halifeler, gerçekte

Allah’a ait mertebede ve görevde geçici olarak bulunurlar. Dolaysyla

zatlar varln sürdürürken görev ve rütbe kendilerinden alnr. Allah

onlara -kendi rütbesi ve mertebesine göre deil- zadarnn surederinde

tecelli eder. Rütbesinde onlara tecelli ederse, hepsi azledilir ve geride

sadece O kalr. Binaenaleyh müahedede mertebedeki benzerlik olum-

suzlamrken zata benzerlik varlkta olumsuzlanr.

Zatn benzerlii varlkta olumsuzlanr %

Onun müahedede yeri yok

Söylediimizi iyice düününüz!

Size söyledik onu, eklemeyin ona bir ey

Çünkü O benzersiz Hak

Biz ise O’nun karsnda kullar

Bize bakarsanz bulursunuz bizi :

O'nda'n, O’na, O’nunla dönerken

Münezzehtir Allah ve hükümdar

O bizi var eden ve görülen/gören

O nu gören kendisine yönelir

Bir eksiklik olmaz bizde
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Hak’tan istediimiz bir ey

irade eden de edilen de Hak

O’nu ancak rab görebilirken ancak kul bulabilir; bunun tersi de

söylenebilir. Çünkü Allah kulun duymas (duyma gücü), görmesi ve

bütün güçleridir. Bu durumda kuldan olumsuzlanmas gereken haller

olumsuzlanmken kalmas gerekenler kalmtr. Bütün bunlar ayette

geçen kef harfinin zait saylmas yorumunda geçerlidir. Bu durumda

O’nun söylemi olduumuz olumsuzlamay kabul etmesi gerekir. Kef

harfi sfat anlamna geldiinde (aada) söylediklerimiz kalr:

Benzer benzerden olumsuzland

Benzer benzerle beraber bulunmad

Benzer benimle O'nun adna sabit

Bizim için de O'nunla sabit oldu

bu asl üzere kurulu

Sayda tekin bulunmas gibi bir durum bu (Allah âlem ilikisi)

Binaenaleyh Allah gibi olan bir ey yok! O’nun benzerinin benzeri

olan bir ey de yok! Allah olumsuzlam ve olumlamtr. Hz. Pey-

gamber öyle der: ‘Allah Âdem'i kendi suretinde yaratt.’ nsann için-

de ve bâtnnda deime bulunurken zahiri sabittir. Zahirinde kendi-

sinde bulunmayan bir organ ona eklenemeyecei gibi insan bâtnnda

da bir halde kalamaz. Çünkü insann özellii deime ve sabidiktir.

Buna mukabil Allah ez-Zahir ve el-Bâtn diye nitelenmitir: Zahir

deiirken Bâtn sabittir. Binaenaleyh Hakkn bâtn (el-Bâtn ismi)

insann zahirinin ayn iken zahiri insann bâtnnn ayndr. Bu yönüyle

Hak ile insan arasndaki durum, bilinen aynaya benzer: Aynaya bakar-

ken sa elini yükseltirsen aynadaki suret sol elini yükseltir. Senin san
onun solu demek iken onun solu senin san demektir.

Ey ilahi surette yaratlm insan! Senin zahirin O’nun bâtn senm

bâtnn O’nun zahiridir. Bu nedenle Hak, kyamette (bilinmeyen suret-

lerde) tecelli ederken inkâr edilir ve tannr, kyamette halden hale

girmek özelliiyle nitelenir. Binaenaleyh sen O’nun ters çevrilmi hali-
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sin ve sen O’nun tersi O da senin tersindir! ‘Onlar sizin elbiseniz, siz

onlarn elbisesisiniZ-
>H Ayet Bâtnî yorumu itibaryla bu makamda ne

kadar doru ve yerinde bir ayettir!

O bizi giydirirken biz de O’nu giydiririz

O bizimle olduu gibi biz de O'nutlayz

Bizimle var olan ey olumsuzlanm

Tebih eden O'nunla ikram etmi

Bundan daha açk bir anlatm olamaz, çünkü bu alanda dolamak

son derece güçtür. Yardm edecek Allah’tr, yardmc da O’dur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZÜNCÜ BÖLÜM
Menzili 'Onlardan biri: O’nun dnda ben ilahm derse,

onu cehennemle cezalandrrz
' ,s Ayeti Olan Kutub'un

Halinin Bilinmesi

Yani onu aslna döndürürüz. Onun asl uzaklktr. Dibi derin ol-

duu için cehennem (bi’ru cuhnatn
) denilir.

Ben ilahm diyen insan:

Hiç doru olmayan bir sözü söyledi

Ya ben yaratlmm diyen

Ahlaklanma hakikati nedeniyle

Her ikisi de onun adna bir günah

Tahakkuk bilgisi böyle der

Ona ait olmayan ey ise

Onun için taalluk halidir
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Ona ait olan hal cem’ hali

Fark ona ait olduu gibi (iinsan cem’ vefark özelliinde)

Allah öyle der: ‘Kukusuz cehennem tuyan sahiplerini gözetler ...

’

16

Baka bir ayette
‘
Rabbin gözetme yerindedif

17
denilir. yice ören ve

düün ki, gerçee ulaasn! Baarya erdirecek Allah’tr.

Onlar iddia ettikleri eyin zddn elde etmilerdir, çünkü ayette

geçen ‘tuyan’ suyun yükselmesi anlamndaki ‘taa’l-maü’ ifadesinden

türetilmitir. Allah öyle der: ‘Su yükseldiinde sizi gemiye yerletirdik.
,s

Her kim ‘ben ilahm’ derse, kendisini kurbiyetin (yaknlk) zirvesine

yerletirmitir. Allah ise böyle bir söz sahibinin cezasnn mutluluktan

büsbütün uzaklamak olduunu belirtir, çünkü onun cezas cehen-

nemdir. Binaenaleyh ilahlk hakknda ar giden kii, cehennemin

dibini boylar. lahlk er-Rahman ismiyle Ar’n üzerinde istiva edene

aittir.

Bilmelisin ki ackt, hasta olduu veya hacet giderdii halde, Fi-

ravun’dan baka bu sözü söyleyen birini bilmiyorum. Firavun kavmini

hafife alarak 'Ey topluluk! Benden baka bir ilahnz olduum bilmiyo-

rum’
19
demiti. Ardndan bu iddiay kukudan sonra zanna veya ispata

çevirerek öyle demitir: ‘
Belki Musa’nn ilahna ularm, onun yalanc-

lardan olduunu zannediyorum.’
20

Allah’n Meryemolu sa olduunu

ileri sürenler ise iki nedenle bu ayette sözü edilen hükmün kapsamnda

deillerdir: Birincisi onlarn nasutilik (beerilik) ile lahutilii, yani

beerilii ve ilahilii ayrt etmi olmalardr. ‘Ben ilahm’ diyen ise o

ikisini ayrt etmez. kincisi, bu ayet, o sözü kendiliinden söyleyene

iaret etmektedir, yoksa hakknda böyle iddiada bulunulan kiiye iaret

etmez.

Bu zikir kendisini söyleyene iki durumdan birisini veya her ikisini

kazandrr: Birincisi bu ilahlk hakknda söz söyleyenin mutlak birlii-

dir. Bu durumda bütün âlem, bu zikri yapan için Hakkn kendisidir.

Baka birisi ilahi isimlerin çokluunun birliini (bilirken) bu zikri

yapan insan çokluun birliini bilir. Çokluk varlkta/gerçekte deil,

nispet ve hükümlerdedir. Ona göre bütün âlem, mümkünlerin sabit
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hakikatlerinden bu tek varla ilien ve gerçekte (dta) var olmayan

arazlardan ibarettir. Dier neden ise ayette geçeri ‘O’nun dnda’21
ifa-

desinin Allah’a ait mertebeden aaya iaret etmesidir. Bu durum

‘Onlara ancak bizi Allah'a daha çok yaklatrsnlar diye ibadet ettik’
22

aye-

tinde belirtilir. badet edilen varlk mertebe itibaryla Allah’tan aada
olsa bile yine de kendisini benimseyene göre ilahtr. Bu sözü söyleyen

böyle bir zikri düstur edinen kiiyse, Hakkn suretlerdeki tecellisinin

âlemlerden müstani iken olan tecellisinden daha aada bulunduu-

nu bilir. Baka bir ifadeyle müstanilikle tecelli gerçeklemi olsayd,

suretlerdeki tecelliden daha tam olurdu. Allah’n âlemden müstanilik

derecesini düünmelisin! Bazen bu söz Hakk âlemin ayn olarak gören

için gerçekleebilir. Bu yorumda O’nun alameti bizzat hüviyeti olur.

Binaenaleyh Allah kendi kendine delildir. Bu durum ‘senden sana s-
nrm’ hadisinde dile getirilir. Allah’tan O’na snlr, çünkü zatndan

baka O’nun mukabili yoktur. Aziz klan Allah olduu gibi zelil klan

da O’dur.

Bu halin bilgiye veya zanna deil de söze balanmas nedeniyle or-

tada ilahi bir uyan vardr! Bir insan öyle diyebilir: Gerçein Öyle ol-

duunu bildiini zannetmiyoruz. Böylece kii sözünün bilgisine muta-

bk olduunu zanneder. Böyle bir bilginin herhangi bir insandan ger-

çeklemesi imkânszdr. Çünkü insan zelilliliini, yoksulluunu ve

kusurunu bilir. Eksikliini biliyorken böyle bir söz söylerse, kendisin-

den dolay cezalandrlmasna yol açmayacak ekilde onu söyler ve bu

söze karlk onun cezas ‘cehennem (uzaklk)’, yani diliyle söyledii

sözden gerçekteki uzakl olur. Böyle bir ceza en hayrl cezadr, çün-

kü bir bilgidir. Bu durumda ‘
Zalimleri böyle cezalandrrz’23 ayetinde

belirtilen ceza, seçilmiler arasndan kitaba vâris olan zalimin cezas

olur. Çünkü Allah vârislerin bir ksmna -Haklan ehli olsa bile- ‘zalim’

adm vermitir. Böylece zalim ad burada özel bir anlam kazanr. Nite-

kim ‘
Onlar imanlarna zulüm kartrmad’24

ayetinde de böyle bir özel

anlam kazanmtr. Burada zulüm belirsiz gelmi olmakla birlikte özel

anlama sahiptir; demek ki o söyleyen için deil, duyan için belirsiz ve

nekre gelmitir. Bu nedenle Hz. Peygamber onu özel anlamyla irk

olarak tefsir etmitir. Böyle bir düstur, meydana getirdii neticeye
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göre yorumlanr ve tevcih edilir, çünkü bu amaçla ortaya konulmutur.

Herkes o düsturdan nasibine göre bir yönü beenir, çünkü o yöne

uygundur!

Düsturlar içerisinde zikredilen her ayet yazld üzere ve tarzda

müstakil olarak alnr. Tahkik ehline göre (düsturun kayna)
.

yüksek

zirveye sahip olsa bile ayet denilen eye, öncesinde veya ardnda baz

özellikler gerekir. Kelamn kuvve halinden ayetin o özellikleri talep

ettii ortaya çkar ve ayet onlarla tamamlanr. Kâmil adamlar meseleye

böyle bakar. Allah'n kelamn böyle derinden düünen kii büyük bir

bilgi ve iyilik elde eder. Mesela besmele için ‘Rahman ve rahim Allah’n

adyla’25
ayetine müstakil ayet dersin, Nemi suresinde de ayetin bir

parças olduunu söylersin. Onun ayederde kemali ziyadeyle gerçekle-

ir. Her ecelin bir kitab olduu gibi her amelin bir karl vardr. Bu

itibarla söz bir ameldir ve onun cezas Allah’n, söyleyen her dilde

bulunmasdr. Hatralardan sonra, konumaktan daha hzl bir amel

yoktur. Baka bir ifadeyle söz amellerin en hzls olduu kadar söz

sahibinin hesabn hesaba çekenlerin en hzls verir. Çünkü amel sa-

hiplerinin hesabn üsdencn ilahi isim o amele uygun isimdir. Bunu

anlamalsn. ‘Allah her eyi bilendir
’26

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ BRNC BÖLÜM
Menzili 'Allah'tan bakasna m dua ediyorsunuz, sadk

iseniz'
27 Ayeti Olan Kutb'un Halinin Bilinmesi

eyhimiz Ebu Medyen’in düsturu bu ayetti.

Allah'tan bakasna dua eder mi sadk insan!

Allah’tan bakasyla m konuur ol
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Hayr! Sadece Allah ile konuur, bakasn aramaz

Bu nedenle her durumda ve halde doru söyler

Dua ettiinde O’na dua eder yalnz

0 bakasna katlmayan bir duac

Yaratan yarattn var eder

Sürekli ve yeni bir ekilde

Keke görebilseydin! O’nunla var olan hiçbir ey

Yaratc deildir

Benzerlerin perdeleri engeller
,

O’nun her an yeniden yaratt gerçeini

Allah öyle der:
‘

Bilakis O’na dua edersiniz, Allah dilerse dua ettikle-

rinizi ortaya çkartr ve irk kotuunuz eyleri unutursunuz.
,2s

Yani irki

terk edersiniz. Bu zikir, bu ilahi ahitlii izhar eder. Hâkim ahidin

ayn iken, geride hayret hali kalr: Hâkim bilgisine göre mi hüküm

verecektir, ya da vermeyecek midir? Çünkü ahitlik bilmek demektir.

Hüküm ise bazen güçlü zan, bazen de bilgiden ortaya çkar. ahitlik

konusu ise
c

Bilakis O’na dua edersiniz*
29

ayetinde belirtilen husustur. Bu

duayla birlikte ortak kotuunuz ilahlar unutursunuz. Bu durum ‘De-

nizde size bir zarar ilitiinde, O’ndan baka dua ettikleriniz kaybolur'
30

ayetinde belirtilir. Baka bir ayette ‘Kendisine dua ettiinde, zorda kalm-

a karlk verir’
31

buyurur. Binaenaleyh Allah yükümlülük diyar olan

bu dünya hayatnda önemli ve ciddi durumlarda kendisini birleyece-

imiz hususunda ahitlik etmitir. Kerimi ancak günahkâr bilebilecei

gibi Allah’tan daha kerem sahibi olan yoktur. Allah günahkârn dikka-

tini ‘Hakkn keremi’ demeye çekmitir. Bu itibarla günahkâr Allah’n

keremiyle O’nda hüküm sahibi olur. Allah öyle der: ‘Ey insan! Seni

kerim rabbine kar kkrtan nedir?*
32

Allah böyle soruyor ki, insan ‘ke-

remin, ya Rabbi!’ desin! Ayette ‘insan’ derken büyük günah sahibi

kastedilir. Çünkü O’nun kereminin büyüklüüne ancak büyük günahla

karlk verilir ve büyük günah karsnda Allah’n kereminin genellii

ve gücü tezahür eder. Allah (hemen) mafiret etmese bile, sonunda



Otuz Birinci Sifr 31

ilahi keremin ortaya çkmas kaçnlmazdr. Bununla birlikte büyiik

günah sahibi cehennemden çkmaz, çünkü oras onun yeridir ve ate-

ten yaratlmtr. Öyle ki ateten çkartlm olsayd, zarar görürdü.

Onun için atete onun için yerleik bir nimet vardr. Bu durumun

farkna ise sadece Allah’ bilenler varabilir.

Allah bilgisizlik ve körlük perdesini kaldrrsa, herkesin sknt ha-

linde ancak Allah’a yakard görülür. Bununla birlikte insan rahatken

güçlüklerin kendisine ulamasnn bilhassa O’nun elinde bulunduunu

bilmeyebilir. te bu hal tevhit demektir ve onu ancak skna halindeki

inanç izhar eder. Sknt ve güçlük halinde mürik, Allah’n ahitliiyle,

muvahhittir. Bununla birlikte rahadkta, mürikte onun gerçek inanc

olan tevhidin alametleri görünmezken zorda kaldnda Yaratcsnn

birlii hakkmdaki inancna döner; bu kez irk alametleri onda görül-

mez. Bütün bunlar yükümlülük diyar olan dünyada gerçekleirken

ekilci âlimlerin çou bu ilahi ihsan ve cömertlikten habersizdir.

Bu zikir, Allah’n keremi ve cömertlii hakknda öyle bir bilgi ka-

zandrr ki, o bilgi ayn zikri düstur edinmemi ve ona devam etmeyen-

ler tarafndan bilinemez. Yaadmz dönemde Becayeli eyh Ebu

Medyen -Allah kendisine merhamet etsin- gibi o makamda bulunan

kimse duymadm. Dünya hayatnda olduu sürece bir insanda bazen

tevhit, bazen -bâtnnda tevhit bulunurken- irk hali ortaya çkabilir.

Bununla birlikte tevhit onun asl yaratlnda da bulunur ve can çeki-

irken dünyadan ayrlmazdan önce yine ona döner. Böyle bir durumda

insann tevhitle geçen ömrü irk ile geçen ömründen daha çok olur.

Baka bir ifadeyle zaman bakmndan bir karlatrma yapsaydk, ft-

ratta tevhidin bulunmas ve insann bâtnna inanç ve bilgi olarak tev-

hidin sürekli elik etmesi nedeniyle, tevhit halinin daha baskn olduu-

nu görürdük. Güçlük ve sknt anlarnda tevhidin zuhuru irk vakide-

rinden daha çoktur. çinde bulunulan yerin hükmü, bu düstur hakkn-

da ima ettiimiz hususta seni perdelemesin, çünkü bu bilgi sana fayda

verir. Sana fayda vermeyeceini düünsen büe, en azndan vermez.

Her durumda bu zikri söyle ve ona dayan! Allah mürikler hakknda

senin nezdinde ahidikte bulunurken haklarndaki ahidiini reddeden-

lerden sakn olma! Allah seni hakim yapmadan senin nezdinde ahidik
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1 yapmamtr. Böylece hüküm verirken seni kendi yerine, kendisini

ahit oimada senin yerine yerletirmitir. fade ettiimiz üzere hüküm

vermezsen, adil olan Hakkn (el-Adl) ahitliini reddetmi olursun.

Hâlbuki *Hakkn dnda dalaletten baka ne vardr? Nasl da yüz çevirir-

sinte?
533 Baka bir ayette ‘Size cahillerden olmamanz tavsiye ediyorum’

34

,

baka bir ayette ‘Doru sözlü iseniz ...’
35

denilir. Yani doru sözlü olur-

sanz, güçlük ve sknt vakitlerinde sadece Allah’a dua ettiiniz hak-

kndaki ifademi kendinizden bilir ve bunu saklamazsnz. O Allah,

kalplerinizin bütünüyle kendisine yöneldii zattr. Onlar hiç kukusuz

bildikleri için doru söylerler. Mesele udur: Acaba sorulduunda

doru söylerler mi, söylemezler mi?

Bazen doru söylerler, bazen yalan

Bazen bilirler, bazen bilmezler

Onlarn sözlerine kulak verme böbürlenirken onlar

Onlarm maksadm biliyorum çünkü

Asrn biricii öl, bir kenara at

Onlarm söyledii sözleri

Çünkü haberdarm sözlerinden

Onlar biliyorum, hrsldr onlar

Onlar doru sözlü diye bilseydim

Söyledikleri sözlerde

Onlarn sözlerine kulak verirdim

Onlar hissettikleri eyi söylüyorlar

Onlar söylediklerini karanlkta söylüyor

Ar hakknda konuurken iftira atarlar

Sözü tahrif ederler, onlara kar onlardan yardm aln

Onlara da yardm edilecek

l

Yalancln bilmeyen biri yalan söylemesi nedeniyle cezalandrl-

maz; cezalandrlrsa, elde ermesi layk olan bir bilgi ile kurtulmasn ve
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saadete ulamasn temin edecek bir davran elde etmedeki ihmalkâr-

l nedeniyle cezalandrlr, yalan söyledii için deil! Öyleyse yalana,

doru söylemekle yükümlü olduu yerlerde bilerek yalan söylerse ceza-

landrlr. Bir insan kendisinden doru söylemesini talep ederken, kii

(bilerek) gerçei inkâr ederse (cezalandrlr). Mesela Allah bu nitelik-

teki birisi hakknda ‘çlerinden doru olduuna inandklar halde zulüm ve

taknlk yaparak onu inkâr ettiler*
36

buyurur. Dedik ki, bilerek yalan

söylemeyen biri gerçei örenmesini salayacak bilgiyi elde etmek

üzere çalmad için cezalandrlr. Bu bilgi olmad için insan doru

olmadna dair bilgisinin bulunmad bir hususta yalan/yanl söyle-

mitir. Demek ki (bilerek yalan söyleyen) yalancnn cezalandrlmas

ile doruyla yanl ve doru sözlüyle yalancy tantacak bilgiyi elde

etmede ihmalkârlk gösterenin cezalandrlmas arasnda fark vardr.

Her ey kendi özelliine göre yerli yerine yerletirilir. Bunu yapacak

kiiler insanlar arasnda pek azdr.

‘Allah hakk söyler ye doru yola ulatrr* Allah bizi ve sizi her du-

rumda amel eden âlimlerden etsin, bizimle sadklarn ve sddîklarn

arasna perde koymasn. Bunu yapacak ve buna gücü yeten sadece

Allah’tr. zzeti hürmetine kabul buyursun!

BE YÜZKNC BÖLÜM
Menzili 'Allah'a ve resulüne ihanet etmeyiniz, bildiiniz

halde emanetlerinize ihanet etmeyin
' 37 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Allah’a ihanet etmeyin, O’nun için varsnz

Emanetlere de ihanet etmeyiniz

Emaneti kendi kendine üstlenme sakn

Cahil olursunuz, yardm edilmez size
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Onlar emirle tayan kii güvendedir

Emanetler emniyet ve eman verir

Tayanlar üzerinde bir hak bulunur

Onu göz sahibi olandan bakas bilemez

Bize buyurduu gibi ulatrr onlar

Hak kitapta buyurdu bize bunu Hak: ‘Ol dedi ve oldu’

Allah’tr bu söetin sahibi

Dilde, cennetlerde ve idraklerde

Hz. Peygamber tavsiye ederken öyle buyurur: ‘Komutan (emir)

olmak istemeyin! Siz istemezken size görev verilirse, size yardm edilir.

Siz istediinizde size verilirse yardm edilmez.
1

Hyanet üç türlüdür: Birincisi Allah’a ihanet etmek, kincisi pey-

gambere, üçüncüsü emanetlere ihanettir. Allah ayette hyanetlerden

söz ederken müminlere hitap ettiine göre, -mümin isen- bu ayetle

muhatapsn. Hyanetler içinde Allah'n emanetine hyanete, peygam-

bere hyanete ve emanetlere hyanete gelirsek, Allah izin verirse bunla-

rn hepsini anlatacam.

Allah öyle buyurur: ‘Biz emaneti göklere, yere ve dalara sunduk,

onlar emaneti tamaktan kaçnd’3* Bu emanet onlara emredilmemi,

sadece sunulmutur (arz edilmitir). Onlar emanetten çekindiler. ‘nsan

ise emaneti yüklendi, o zalim ve cahildir.’
39

Allah insann kendisine kar

zalim, tad emanetin deerini bilmeyen biri olduunu söylemitir.

Emaneti bize yüklerken öyle demitir: ‘Allah size emanetleri sahiplerine

vermenizi emreder
140 Bütün yaratklar içerisinde sadece insan emaneti

yüklendiine göre, onu ya arz veya zorla yüklenmi olmaldr. Arz

(sunulma) yoluyla yüklenmise, hiç kukusuz, kendini tehlikeye atm-

tr; zorla yüklenmise her durumda emaneti sahibine ulatrr.

Bilmelisin ki, Allah’n bize kendilerine emanetleri ulatrmamz

emrettii emanet sahipleri söz konusu olduunda, onlar kimin verdii

dikkate alnmaz. Emanetlerin elli emanetin ulatrlaca kimselerdir.

Emanet verilen biri -kendisine verilmi olmas bakmndan- emanetin
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ehlidir. Emanet ona bakasna ulatrsn diye teslim edilmise, o baka

kii emanetin ehlidir; bu durumda emanetin verildii kii ehil deildir.

Emanete ehil olmann anlamn sana açklayacam. Çünkü hak, onu

hak edene aittir. Bunu bilip ona göre davranmalsn.

Bilmelisin ki, Allah sana kendisine ulatrman üzere baka bir

emanet verdii gibi bakasna ulatrman için de emanet vermitir. O
emaneti Allah’a geri vermezsin. Böyle bir emanete misal olarak, pey-

gamberlik emanetini verebiliriz. Allah öyle der: ‘Ey peygamber! Sana

rabbinden indirileni tebli et. Dunu yapmazsan görevini yerine getirmemi

olursun.’
41 Baka bir ayette

‘

Peygamberin görevi teblidir
**2

denilir. Al-

lah’a geri verüecek emanetler ise O’nun seni emanetçisi yapt bügi-

lerdir. Bu bilgiler sradan insanlar arasnda açklanrsa, onlar senden

Hakkn kulayla dinlemeyenler saptr. Böyle bir bilgi senin adna

meydana gelip Hakkn duyma, görme ve bütün güçleri olduu birini

bulup endeki bilginin onda bulunmadn görürsen, bilgiyi ona ula-

trmalsn. Çünkü o insan böyle bir bilgiyi senden Hakkn kulayla

duyar. Bu esnada gerçekte duyan Hak olduu gibi sen de emaneti onu

sana veren Allah’a iade etmi olursun. Bu vesileyle de Hakkn kula

olduu ahs için daha önce bilmedii bir fayda meydana gelmi olur.

Fakat emanetin taycs, bilgiyi ulatrd insann Hakkn duyma

haline geldii biri olduunu bilmezse, ona bilgiyi ulatrmaz. O’nun

duyma gücü olmad birisine bilgiyi verirse, Allah’a ihanet etmi say-

lr. Hâlbuki Allah kendisine ihaneti yasaklamtr. Allah’a ihanetin biri

de âlemin varlnn Hakkn varl olduunu örettii bir insann

haddi atn büerek âlemde tasarruf ederken Allah’n snrlarn ve

haddini amasdr. Çünkü bu esnada Allah perdeli insanlarn nezdinde

emanetin ta kendisidir; bu durumun din veya akla göre bilinip bilin-

memesi birdir. Böyle bir insan kendi inancna göre haddi amakla

Allah’a ihanet etmitir.
‘Kim Allah’m snrlarn aarsa, kendine zulmetmi

demektir.'
43

‘nsan onu yüklendi. nsan zalim ve cahildir.'
44

Allah ehli hak-

knda Allah’a ihanet eden de gerçekte Allah’a ihanet etmi demektir.

Senin mülkiyetin altnda bulunup da Allah’m geri vermeni istedii,

fakat emri yerine getirmediin her i Allah’a ihanetin bir parçasdr.

Allah öyle der:
(Bütün i O’na döner.’

45
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Allah’n peygamberine hyanet edenlerin hyanetine gelirsek, bu

durum, Allah’n peygamber karsndaki fiillerine dair örettii edeple

ilgilidir. Bu davran emaneti peygambere ulatrmann ta kendisidir.

Peygamberin karsnda (sana öretildii gibi) saygl davranmadn-

da, emaneti ulatrmam, Allah’n seni emin yapt bir ite Peygam-

berine hyanet etmi olursun. Peygambere hyanetin bir yönü de ehl-i

beyt ve yaknlarn sevmek hakkndaki talebinde ortaya çkar. Çünkü

kendilerine dönük sevgimizde Hz. Peygamber ile ehl-i beyt müsavidir:

Ehl-i beydi sevmeyen, Hz. Peygamber’i sevmemirir, çünkü o da ehl-i

beyt’i bir üyesidir. Bu itibarla ehl-i beyt sevgisi parçalanamaz, çünkü

sevgi -onlardan birisine deil- bütün aileye yöneliktir. Akln bu konu-

ya verip ehl-i beydin deerini iyice anlamalsn. Ehl-i beyt’e ihanet

eden insan, hiç kukusuz, Allah’n peygamberine ihanet etmi demek-

tir. Kim Hz. Peygamber’in sünnetine ihanet ederse, sünneti hususunda

ona ihanet etmi demektir.

Güvenilir olduuna inandm biri bana Mekke’de öyle bir hadi-

seden söz etmiti: ‘Mekke’deki eriflerin insanlara yaptklar davran

kötü görüyordum. Bir gece rüyamda Hz. Peygamber’in kz Hz. Fat-

ma’y gördüm. Benden yüz çevirmiti. Kendisine selam verdim ve yüz

çevirmesinin sebebini sordum. öyle dedi: ‘Sen erifler hakknda konu-

uyorsun.’ Bunun üzerine kendisine öyle dedim: ‘Efendim! Onlarn

insanlara nasl davrandklarn görmüyor musunuz?’ Hz. Fatma öyle

cevap verdi: ‘Peki onlar benim çocuklarm deil mi?’ Ben de. ‘evet’

dedim ve tövbe ettim. Fatma da bana döndü. Ardndan uyandm.’

Sen ahlaknla ehl-i beyt’e denk olamazsn

Ehl-i beyt efendilerdir

Onlar bir insan t sevmezse hüsrandr onun sonu

Onlar sevmek emin ol ki bir ibadettir ibadet

Allah’n peygamberine hyanetin bir yönü nebiler ve resuller ara-

snda karlatrma yapmaktr. Bununla birlikte Allah’n onlarn bir

ksmm dierlerinden üstün kldn biliriz. Bir ayette ‘Baz peygamber-

leri dierlerinden ustun kldk,46

,
baka bir ayette

‘

Peygamberlerin bir
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ksmn dierlerinden üstün kldk*
47

buyurur. Allah diledii ekilde kulla*

rn derecelendirirken onlar derecelendirmek bizim yetkimiz dahilinde

deildir. Biz dereceleri ancak O’nun bildirmesiyle bilebiliriz. Çünkü bu

derecelenme Hakkn onlar hakkmdaki bilgisine dönen bir durum iken

Hakkn bilgisinde neyin bulunduunu kimse bilemez. Hz. sa ‘Sen

benim nefsimde olan bilirsin, ben senin nefsinde olan bilmem, Sen gayb en

iyi bilensin
,4S

demitir. Burada açk mertebeler nedeniyle bir zorlama ve

müdahale yoktur. Hiç kukusuz Allah’n peygamberi nebiler arasnda

derecelendirme yapp -Allah’n bildirmesi olmakszn- kendisini dier-

lerinden üstün tutmay bize yasaklam, bu balamda Hz. Yunus ve

dier peygamberleri zikretmitir. O halde Allah’n bildirmesi olmaks-

zn bir peygamberi üstün sayan, Allah’n peygamberine ihanet etmi,

onun belirledii snram demektir.

Emanetlere hyanete gelirsek, ‘Hikmeti ehlinden bakasna verme-

yin, hikmete zulmetmi olursunuz; ehline vermezlik etmeyin, onlara

zulmetmi olursunuz’ hadisi tam da konuyla ilgilidir. Hyanet zulüm

demek iken hikmet emanettir. Hikmete hyanet etmek, ehli olmadn
bildiin halde hikmeti ehli olmayana vermektir. Allah bilmeyenden

yükümlülüü kaldrmtr. Bununla birlikte Allah iler hakknda bilgiyi

elde etmek üzere insann harekete geçmesini kendisine emretmitir ve

bu araytan geri kalmann mazereti yoktur. Bilgi elde etmek üzere

çakrken içinde bulunduu durumun kendisini ‘hyanet’ denilen bu

özel ii yapmaya çard insan cezalandrlmayacaktr. Böyle bir insan

hyanet nedeniyle veya bilgideki ihmali nedeniyle cezalandrlmayacak-

tr. Çünkü o insan bilgi elde etmeye çalrken içinde bulunduu du-

rum onun bir tasarrufta bulunmasn gerektirmitir.

Kim bu zikrin sahibi olursa zikir onu hyanetten korurken Allah

da -zikrin inayetiyle- bütün emanetlerin ehillerini kendisine öretir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

öyle bir srra tahsis edildim ki bir ben bilirim

Bir de eriatta uyduumuz kii bilir

i
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Peygamber, yani Allah’n peygamberi ve en hayrl insan

eriatta ona tabi oluruz hepimiz

BE YÜZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Menzili *Onlara sadece dini Allah'a tahsis etmeleri emre-

dildi; haniflerden olsunlar, namaz klp zekât versinler, ite

dosdoru din budu

Z

49 Ayeti Olan Kutb'un Halinin

Bilinmesi

Allah biliyor ki O’nu bilmiyorum ben

Kendini bilmek, bilmemek demek olan nasl bilinir ki?

Ben var olarak bildim O’nu, snrlamaz

:

Hiçbir nitelik Hak diye veya halk tafsil etmez O’nu

O’nu bilmem Ona dair bir hayret

Elde ettiimiz bilgi hakknda Hak’tan delilimiz yok

Bir tek peygamberin getirdii bilgi var

iki halde de, iman ile kabul ederiz onu

Kur’an hakknda düünürsen, görürsün

Bazen tenzih edersin, bazen temsil edersin Hakk

Allah öyle der: ‘Dikkat ediniz, halis din Allah’a aittir!'
50 Benim mü-

ahedemin kayna ve kökeni bu zikirdi. Çünkü Allah cinleri ve insan-

lar sadece kendisine ibadet etsinler diye yaratm, âlemin yaratcs

baka bir sebep göstermemitir. Kimsenin de yaratlmn ibadetini

kendisine veya O’ndan bakasma ait görüp Allah’n onu kendisine

tahsis ettiini söylediini bilmiyoruz. Hakkn ibadetteki ihlas talepteki

sözünün doruluuna iman ettik. O ibadette ihlasl olmay istediine

göre ibadette kendisinden bakasna dönük bir nispetin bulunduunu

anladk. Bunu aratrnca, kendimizden baka kimse bulamadk. Bina-
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enaleyh biz Allah’a ait bir ite iddia sahibiyizdir. Çünkü her ey O’na

secde eder -ki secde bir ibadettir.- Biz ise öyle deiliz. Bu nedenle

Allah
‘

insanlarn çou’
51 demi, insan dnda zikredilen türlerde bütünü

zikredilmiken insan türünün bütünü zikredilmemitir. Baknz! Allah

her peygamberi kavminin diliyle göndermitir. Peygamberlik Allah’a

aitken kavminin diliyle o görevi yerine getirmek peygambere ait bir

itir.

Kur’an bilgisi nasl iner

Benim varlma ve indirildii kimseye

Zikir indirir onu

Her biri menzil olan kalplere

Her birinin bir ksmeti var

Kur’an’dabir fazlalk yok

En kolay makam bize ait ondan

Allah’m makam ise en yüce makam

Allah’n sözüdür Kur’an, lafz ise bizim

Yüce ve ayrc hüküm Kur’an’n vasf

Allah bize Haklan hüviyetinin kulun duyma, görme ve bütün güç-

leri olduunu beyan buyurmutur. Kul güçleri sayesinde kul olduuna

göre o, Hak sebebiyle vardr. Onun zahiri snrlanm ve yaratlm

suret iken bâtn suret nedeniyle snrlanmam Hakkn hüviyetidir.

Binaenaleyh kul da sureti itibaryla Allah’ tespih eden varlklardan

biriyken bâtn yönünden de söylediimiz gibidir. O halde Hak kendi-

ni tespih eder. Toplam ise ince ve kapal bir anlam ortaya çkartr ki

her birisi tek bana bu manay veremez. Bu itibarla insann suretine

uyum, muhalefet, itaat, günah vb. izafe edilir ve bu nedenle onun

yükümlü/mükellef olduu söylenir. Namazn kul ile Allah arasnda

taksimi bu sayede mümkün olabilmitir: ‘Kul namazda mu söyler,

Allah unu söyler
5

denilir. Kul ancak toplamla (zahir ve bâtnyla) bir-

likte kuldur. Kendisini kulun güçleri olmakla nitelediinde Hak adna

meydana gelen duruma baknz! Kul O’nun vastasyla kul iken Hak
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kulun vastasyla kulun güçleridir. Kul ad ancak ‘toplama’ verilen bir

addr. Hiç kukusuz Allah toplamn kim olduunu bize bildirmitir.

Kul ‘Hamd âlemlerin rabbi Allah'a aittir’ der. Bu esnada Hak, kulun

dilidir ve ayn zamanda Hak kulunu duyar. ‘Allah'a hamd olsun’ diyen

ile o ifadeyi duyan kimdir? Allah ‘Kulum beni övmütür’ der. Fakat o

dilden baka bir dille söyler, daha dorusu kendisine izafesi esnasnda

kula izafeden soyutlanm Hakkn hüviyetiyle söyler. Allah onun bütü-

nünü dikkate alarak ‘kulum beni övdü’ demedi ve kul Allah’ O’nun

kelamyla övebilir. Çünkü ‘Hamd âlemlerin rabbi Allah'adr’ ifadesi

O’nun kelamdr. O halde bilinen manayla hamdin ifade edilmesi u
demektir: Ben hamdin benim katmdaki tarzyla kendimi övdüm, ku-

lum ise kendimi övdüüm ifadeyi lafzyla benden aktard, bu esnada

ben kendimi övmedim. Bize Allah’n kulunun diliyle ‘Allah kendine

hamd edeni duydu’ dedii aktarlr. Hz. Peygamber’e ise mürik hak-

knda ‘Onu komu edin ta ki Allah’n kelamn duysun
’52

demitir. Hâlbuki

komu edinilecek insan sadece vahyi ulatrann -peygamber- sesini

duymutu. Âlemdeki bütün sözlerin Allah'n kelam olduunu biliyo-

ruz, çünkü âlem, büyük ve kâmil insan demektir. Âlemin hükmü insa-

nn hükmüyle birdir. Hakkn hüviyeti ise insann bâtn ile onu kul

yapan güçleridir. O halde Hakkn hüviyeti, âlemin güçleridir. Bu güç-

ler sayesinde âlem, rabbini tespih eden bir kul ve büyük bir insan olur.

Dikkat edin! Varlktaki her söz O’nun kelam

ister nesir olsun ister nazm

Her varln kulana yaylr bu söz

O'ndan çkar O’na varr ba ve sonu

Söyleyenden bakas duymuyor

Açnda gizlisi saklanm

Harfleriyle lafzlarmz örter onu

Ondakik onun karanl

Onun hakknda ne zannedersiniz!

Görününce bulutu geni havay doldurur
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Burada
c
Allah onlara buluttan gölgelerde gelir’ ayetine iaret vardr,

gerçekte söylediimiz gibi olunca, Allah ibadeti kendisine tahsis

etmemizi istemitir. Çünkü ibadet etmekle kul olduumuz gibi O’nun

hüviyetiyle kul olabiliriz. Bu nedenle ubudiyeti O’na tahsis ederiz.

Ubudiyeti Allah’a tahsis etmek öyle dememizdir: ‘Sen bizim benlii-

mizsin. Sen benim benliim içindesin. Senden bakas yok. Sen, rab ve

kul denilensin.’ Gerçek böyle olmasayd, ibadeti Allah’a tahsis edemez-

dik (ihlas). Binaenaleyh ibadette ihlas ancak toplamdan (insann zahiri

ve bâtn; Hak ve kul) talep edildii gibi ibadet de ancak toplamla var

olur ve bir nispet olarak ortaya çkar. Allah kendi bana âlemlerden

müstaniyken, toplamla birlikte
‘

Allah’a borç veriniz’
5*

der. Bu borcu

ihsan özelliiyle snrlam (karz- hasen), sonra bize ihsann mahiyeti-

ni açklamtr: hsan, kblede belirlenmi ve snrlanm olan görmek-

tir. Binaenaleyh Allah’tan aktaran âri’nin diliyle O’nu bilmek, aklî

düünceyle O’nu bilmekten farkldr. Binaenaleyh Allah’ bilmenin iki

yolu vardr. Daha dorusu kendimizden hareketle Allah’ bilmemizin

iki yolu vardr. Dilersen üç yol vardr da diyebilirsin. Birinci yol Allah’

teorik düünce yönünden bilmemiz, kincisi eriattaki hitab yönünden

bilmemiz, üçüncüsü her iki yoldan bilmemizdir. Biliyoruz ki Allah’

O’nun kendisini bildii gibi bilemeyiz. Bu da Allah hakkndaki hadis

bilginin snrlanmasdr.

Hak kulun ayn, bakas deil

Hak kuldan bakadr, sen görmezsin O’nu

Toplam üzere O’na O’nunla bak!

O’nu ayrma, korusuna girersin

Apaçk hakikat bu! Allah için ihlasl olun

ibadet senden çkar, O karlar

Yani bu ibadet O’na ular. Bu ibadeti yalnz O’na tahsis ediniz!

Dilersen, Allah’a ait olan ibadet Allah’tandr ve onu kendisi alr diyebi-

lirsin. Çünkü insan ibadeti O’nun vastasyla yerme getirir. badeti

Allah’a O’ndan dolay tahsis edebildin ve sen sadece ibadetin kendinde

ortaya çkt bir yersin. Suret sana ait iken cevher O’nun hüviyetidir.



42 Fütûhât- Mekkiyye l6

Nitekim çeidi vesilelerle âlem denilen surederin mümkünlerin Hakkn

varlndaki hükümleri demek olduunu açklamtk. Bu nedenle

‘Alem varln Haktan kazanmtr5

denilir; Haktan varlk kazanmak

hudûs (zaman içinde yaratlm olmak) demektir.

ibadetin Allah’a tahsisi hakknda bu kadar açklama yeterlidir. Hak

bir açdan ibadet eden bir açdan ibadet edilen olur. Baka bir ifadeyle

iki farkl nispede iki isim alr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Menzili 'Allah de, sonra onlar brak 54 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

eyhimiz Ebu Medyen’in düsturu bu ayetti. Bazlar ayete
‘

Daldk-

lar ite oynasnlar
’56 ksmn ekler.

Varlmzdan kaçarz Allah’a

Yüksekliinde, O’nu arzularz bir tek

Brak! Her ey kendi elencesinde oyalansn

Baka bir mezhebimiz yok ki bizim

Sen gelirsen yaklamak üzere O’na

Bütün yaratklar O’nu arzular

aran görürsen Allah’tan

Benim istediime ulam olursun

Allah sana ve bize kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin

ki, bu bölüm bir önceki bölüme yakndr. Çünkü Allah kendisini a-

rmak, gülmek, sevinmek, neelenmek gibi yaratlmlara ait nitelikler-

le nitelemitir. Bununla birlikte Allah kendisini
‘
O’nun benzeri bir ey
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yoktur’
56

ayetinde benzersizlikle nitelemitir. Baka bir ayette ‘Sen at-

madn attnda, ancak Allah att’
57

buyurur. Böylece ameli O’ndan (ala-

rak) yine O’na tahsis ettik. Ayette bize ‘Allah’ deyip onlar brakmam-

z, yani zamirlerini brakmamz söylemitir. Yani ‘Allah’ deyip sonra

‘onlar’ zamirini brakmamz emretti. ‘Onlar (hüm)’ zamiri çoul za-

mirdir. Allah bize tekil zamir olan hüve’yi (o) brakmamz emretmedi.

Çünkü biz ibadeti çouldan ayrp Bir’e, yani O’na tahsis ederiz. Çün-

kü toplam ibadette Allah ile kul arasndaki taksimi izhar etti. badet

Allah sayesinde ortaya çkan toplam bakmndan kula ait olsa bile,

sureti bakmndan kula deil Allah’a aittir. eyh Ebu Medyen’in aya
bu noktada derinlemi (rüsuh kadem olmu), ayetin bu ksmn a-

mamtr. Baka baz kimseler ise ayeti tamamlayarak ‘

Elencelerinde

oynasnlar
’58 ksmn eklemilerdir. Ebu Medycn ise ‘Ayetlerimize dalan-

lar gördüünde...
,sv

ayetiyle kalmtr. Alemdeki her ey Allah’n ayeti-

dir, çünkü her ey O’na delildir. ‘Onlardan yüz çevir.’
60 Ebu Medyen

Allah’n emrine uymu, yüz çevirmi, bakalar ise onlar elencelerin-

de oynamak üzere brakmakla ilgili emre uymulardr. Biz Allah’n

emrine uyduk ve ‘onlar’ (zamirini) terk ettik. Gözlerimizden perde

kalkt ve elenceye dalan ve oynayann kim olduunu müahede ederek

bildik. Ayn zamanda ‘hüm’, yani onlar (zamirini) ‘Brak, elencelerinde

oynasnlar
M

ayetinde belirtilen çoulun anlamm da örendik. Daha

önce eserlerin ilahi isimlerden kaynakland söylenmiti. Çoul isim-

leri bakmndan Allah’a ait iken tevhit, hüviyeti bakmndan Allah’a

aittir.

Ne çoul ne bir var

Hak var sadece! ahit ol ve brak hepsini

Allah de ‘elencesinde oynasn’ demi

Kaza ve kaderin hükmü böyle buyurur

Oynayan kimse göremezsin

Suretleri yöneten var sadece:

Yönetirken oynar suretlerle

Kader hüküm verdiinde diledii gibi
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Onlar suretler, meydanlar m?

Varlm, bu kürelerin tedbiri için

Atlar kendi meydanlarnda koar

Ruhlarnn binekleri beerde

Onlar bineklerin srtlarnda

Salim olsalar da tehlike köprüsünün üzerindedirler

‘Onlar siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü ’6Î Allah, hakknda böy-

le bir isim gelmemi olsa bile, O öldürendir. ‘Sen atmadn attnda,

ancak Allah att .’63 Allah Hz. Muhammed’in suretiyle atandr. Fakat

O’nun hakknda böyle bir isim gelmemitir. ‘Onlara siccil’den talar

atarlar .

,M Burada Allah ku suretinde ta atar, fakat O’nun hakknda

böyle bir isim de gelmemitir. Elbiseler bizi scaktan korur. Gerçekte

koruya O’dur. Hâlbuki böyle bir isim Allah adma gelmemitir.

Oyuna dalmann bir türü budur, bunu bilmelisin

Oyuna dalann kim olduunu da anla!

Kesin hüküm ver, sen hüküm vermedin

Sen hükmü boz, bozan O'dur

Korkaa söyle!

Ayaa kalk O’nunla

Ayaa kalkndan dolay O’nu övmeksin

Onlar siz öldürmediniz, öldüren Odur.

Oyun denilen ey knamak ve eletirmek üzere böyle adlandrl-

mad, çünkü oyun nefsi rahatlatan bir eydir. Fakat Allah oyun için

birtakm yerler belirlemitir. Kul o snrlar atnda -oyun olduu için

deil- bulunmamas gereken bir yerde bulunduu için knanr.

Sonra bilmelisin ki, iler/varlklar, suret itibaryla bir olsalar bile,

maksat bakmndan farkldr. nsann ilk yaratlndaki cimrilik, kor-

kaklk, hrs, aç gözlülük gibi özelliklerinden söz ederken bu durumu

açklamtk. Bunlar sradan insanlara göre kötü özelliklerdir. Hâlbuki
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Allah bu ftrî özelliklere birtakm yerler belirlemitir ki, o yerlerde

kullanldklarnda övülürler. Söz konusu özellikler zatlar gerei övül-

meye elverili olmasalard, Hakkn onlara tayin ettii yerlerde de

övülmezlerd. Oyun da bu davranlardandr. Allah bize oyun oynayan

elencesinde brakmamz emretti. Öte yandan Allah bize (insanlara)

nasihat etmemizi, kötüyü iyiyle deitirmemizi emretti. Kötüyü iyiyle

deitirmek, kötüde bulunan iyilik yönünü izhar edip ondan kötülük

adn izale etmemiz demektir. Zaten gerçekte de o ey iyidir. Çünkü

varlkta kötü ve münker (ftrata yabanc, belirsiz) ad verilecek herhan-

gi bir ey yoktur. Çünkü her ahs kendi ahsiyeti belirli hale getirirken

varlkta münker bir ey nasl olabilir?

Sözümü anladnda sevinmelisin onunla

Söz yaratlmta Allah'm sözü!

Söylediimi anlayan kii

Haklarm iade etmitir bana

Sözün meydana getirdii bir netice budur. Hal böyleyken amelin

neticesi nasl olabilir? Allah bize ‘Allah’ deyip sevinçli bir halde O’nun

nezdinde bulunan her harfi terk ermemizi istemitir. Beni baka bir ile

sorumlu tutmam ve öyle buyurmutur: ‘Allah de
,
sonra onlar elen-

celerinde oynamak üzere braki’
65 Yan basiretle hareket etsinler! Çünkü

onlar bu elenceyi övmek ile inançlarna göre onu knamak arasnda

gidip gelirler. Onu överlerse, Allah’n her inanç sahibinin inancnda

bulunduunu söylemitik. O’n tasavvur edenin tasavvurunda bulduk-

larnda, Allah kiinin baka bir tasavvura geçmesi nedeniyle bir önceki

tasavvurdan ayrlmaz. Aksine Allah’n her bir tasavvurda varl söz

konusudur. Nitekim Allah kyamette tecelli ederken bir suretten baka-

sna geçerken kendisinden geçtii bu suretteki varl da ortadan kalk-

maz. Çünkü Allah hakknda öyle bir inanca sahip insan, O’nu o surette

görecektir. Bu durum Allah’n insann gözünden perdeyi kaldrmasn-

dan baka bir ey deildir. Binaenaleyh onlar oyunu/clcnceyi knam
olsalar bile, basirete sahiptirler. Onlar, kendileri için Hakkn baka bir

surete intikal ettii kimselerdir. O suretlerde onlar Hakk (O’na dair
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sahip olduklar) alamete göre tanrlar. Bu itibarla onlar knarken de

basirete sahiptirler, çünkü Allah onlar bu sebeple yaratmtr. Nitekim

her müçtchit içtihadna göre amel eder (her inançl insan da inand
surette Hakk bulur); içtihat seviyeleri eit iken bir müçtehidin baka

bir müçtehidin içtihadna göre ibadeti haramdr. Taklitçi ise müçtehit-

lerin verdii hükümlerde seçim hakkna sahiptir. Bu itibarla onun

eriatta geni bir seçme alan varken kendi deliliyle snrlanm olan

müçtehit böyle bir hakka sahip deildir; isabet edip etmemesi durumu

deitirmez. Oyun ve elenceye dalann nitelii de böyledir: Oyununu

kmasa da övse de, her iki durumda basiret üzeredir. Bu nedenle Hak

onlar oyunlarn oynamak üzere brakmamz bize emretti.

Bu zikrin yegâne faydas Allah’n kullarna onlarn inançlarna gö-

re tecelli edeceini örenmek olsayd, yine de yeterli olurdu. Allah

hakknda nazarî düünceyle bilgi edinen kii nefsinde (zihninde) bir

sureti yaratm ve ona inanm demektir. Baka bir ifadeyle insan dü-

üncesiyle yaratt ilaha ibadet etmi, ona ‘ol’ demi, o da olmutur.

Bu nedenle insanlara (kendi ina ettikleri zihnî suretlere deil) pey-

gamberin getirdii ve Kitabn buyurduu Allah’a kulluk etmeleri em-

redildi. Kitabn tantt Ilah’a ibadet ederken yaratmadn bir varla,

daha dorusu seni yaratana ibadet etmi ve bizzat ibadete hakkn

vermi olursun. Çünkü Allah hakkndaki bilgi ancak (peygamberi)

taklitten ibaret olduunda bilgi olabilir; nazarî delilden hareketle böyle

bir bilginin gerçeklemesi imkânszdr. Bu nedenle Allah’n zat hak-

knda düünmemiz bize yasaklanm, mertebeyi O’na tahsis etmemiz

emredilmitir. O’ndan baka ilah yoktur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .

5
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BE YÜZBENC BÖLÜM
Menzili 'Rabbitin hükmüne sabret, gözlerimizin önünde-

sin
' 66 Ayeti Olan Ktub'un Halinin Bilinmesi

Bu menzilde bulunanlardan birisi arkadamz Merakeli Mu-

hammed el-Merakeî idi.

Varln kalbi nedir? Benim varlmdr o

Müahede de öyle} Benim müahedemdir o

Kalp benim . hâkim olan benim kalbim

O benim ah damarmn mesabesinde

0‘nu snrlamayn, duyduunuz gibi

O snrdan ve kayttan münezzeh

Beni gören O’nu görmü demektir

Beni görmeyen secdefarzn yapmam demektir

Secde farz kime düer:

Hakkn varlm olduunu söyleyene

air ‘Kendini bilen rabbini bilir* hadisine atfta bulunmaktadr.

Muhammed el-Merakefyi Merake’te görmütüm. Gece gündüz çok

sohbet ederdik. Onun düsturu bu ayetti. Herhangi bir i nedeniyle

gönlünün daraldn hiç görmemitim. Karlat bütün güçlükleri

ve skntlar ferahlk ve tebessümle karlar, skntlar bize göre ondan

uzaklar görünürdü; o ise bir sevinçten bakasna, bir mutluluktan

baka bir mutlulua geçerdi. Kendisine ‘nsan tabiatna naho gelen

hadiselerin sana ulamas hakknda ne düünüyorsun?’ diye sorunca

öyle demiti: ‘Balangçta sabrettim. lahi hüküm karsnda gösterdi-

im sabr hakikati müahede etmemi salad. Müahede ise beni her

türlü hükümden alkoydu. Artk her eyi Allah ile görüyorum. Daya-

nam O’dur ve sadece O’ndan istiyorum. Çünkü benim görüüme

göre belalar O’nunla bana iner. Siz belann hükmünü görüyorsunuz,

hâlbuki hepsi O’nun katndan!’ Bu adam ibadet vakiderini en düzenli
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kollayan biriydi. Allah’a yemin ederim ki, ondan sonra bu makamda

kendisi gibi birisini görmedim. Onu bu ehirlerde brakp ayrlmam

kendisine o kadar dokunmutu ki, kardelerimden hiçbirisi kendisin-

den ayrlrken o kadar üzülmemiti. Bana öyle derdi: ‘Rabbani hük-

mün bana nüfuz ediinden beni perdeleyen hakikati müahedem olma-

sayd, seninle birlikte yolculuk ederdim. Allah’a yemin olsun ki, beni

senden ancak Hakkn benim için baka bir surette tecelli etmi olmas

uzaklatryor. Ben gaybet ve huzur halinde hep O’nu müahede ede-

rim.’ Bu zevk bilinmeyen bir zevktir. Edebi çokn, konumas da çok-

tu. nsanlar Allah’a yönlendirirken bazen neredeyse hiç susmazd. Bu

durum hatrlatldnda öyle derdi: ‘Ben konuurken yükümlülüümü

yerine getiriyorum. Sen ise oturup oturmamada ve sözlerimi dinleyip

dinlememede serbestsin! Ben bir sarla konumuyorum, söyledikleri-

mi duyan birisiyle oturuyorum.’

Bilmelisin ki, bu zikir rabbani hüküm karsnda sübut sahibi ol-

may salar. Bunun nedeni, zikrin içerdii maslahattr. Kul onun far-

knda olmayp onu bilmese bile, hüküm her ne olursa olsun gerçekte

zikrin içerdii ey bir maslahattr. Bu, ‘imann fark’ demek olan birinci

ihsan makamdr. Hükümlerin deimesini sürekli müahede bu ma-

kamn gereidir. Bu itibarla hükümlerin deimesi kaçnlmazdr, çün-

kü Allah her gün bir itedir. Bir gayen bulunur ve (o gayeye aykr

olduu için) hastalk ve ac hissedersen, sana acy verenden bakasna

ikâyetten uzak durmalsn. Baka bir ifadeyle Hz. Eyyub gibi davran

ve sana ac veren ii bakasna ikâyete etme! Ac ve skntda Allah’tan

bakasna iltica etmemek, Allah’n peygamberlerine ve nebilerine ö-
rettii ilahi edep demektir. Çünkü Allah’n sana gayenle çeliecek bir

ile ac vermesi ve sknt çektirmesi, sadece acy kaldrmas için O’na

dua etmeni irade etmesinden kaynaklanr. Binaenaleyh gayeye yatkn

olmama halini (acy) ve belay hissederken Allah’a ikâyette bulunma-

yan kii, hiç kukusuz, ilahi kahra kar direnmi demektir. Ebu Yezid

el-Bestamî ackp alamaya balam; Sebebi sorulunca ‘Alayaym diye

acktrd’ demi. O halde edep, belay kaldrmas için -bakasna deil-

sadece Allah’a ikâyette bulunmaktr ve bu ikâyete ramen sabra de-

vam edilir. Allah peygamberi Eyyub hakknda ‘Kukusuz onu sabrl
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bulmutuk’67
der. Yani strap esnasnda sebeplere yönelirken de onu

sabrl bulmutuk. Demek ki Hz. Eyyub sknt esnasnda Allah’tan

baka bir sebebe yönelirken gerçekte -herhangi bir sebebe deil- O’na

yönelmiti. Çünkü insan, tabiat gerei sknt çekerken ve mizac dei-

irken (sebeplere yönelir). Hallac- Mansur bütün bunlar bildii için,

bu makam hakkndaki gayreti nedeniyle, kollar kesildiinde yüzünü

kana bulamtr ki, insanlarn gözüne mizacnn deitii gözükmesin!

Bu halde iken Hallaç öyle diyordu:

Her bir uzvum ve eklemim

Senin yâdn tar

Nefsin çektii aclarda durum böyle deildir. Nefsin ac çekmesine

yol açan hadiseler ortaya çktnda, Allah’n baz kullar aclar karlar

ve zahirinde bir izi görünmez. Duyuyla idrak edilen bir ac veren hadi-

seleri hissettiinde ise tabii olarak hareket edilir. Bununla birlikte acy

hissetmekten alkoyan bir i olursa, aclan hissetmeyebilir. Biz hisset-

meden söz ediyoruz. Böylelerine misal olarak Hz. Eyyub ve Zünnun’u

verebüiriz. Allah’n selam her ikisinin de üzerine olsun! Bu konuda

herhangi bir gücü olmayanlara gelirsek, bu durum sradan insanlarda

yaygn olduu gibi ‘sebeplerin kullar’ olan âlemdeki insanlarn çou-

nun hali böyledir. Allah kullan arasmdan büyükler ise bu sebeplerle

(gizlenerek) parmakla gösterilmeye kar perdelenirler.
‘

Rabbinin hük-

mü karsnda sabret!
>bS

Bela veya afiyet içeren herhangi bir hüküm

müessir olduunda, Allah karsnda salam durmak budur. Gayeye

ulaarak sevinmek bela sahibinin sarsntsndan daha çok kiiyi sarsar,

çünkü sevinme hareketi sahibini daha çok coturur ve heyecanlandrr.

Bunun istisnas kiinin sevinme varidinden daha güçlü bir hale sahip

olmasdr. Buna mukabil üzüntü ve tasa vb. haller, gayeye ulama se-

vincini yaayan birine kyasla, duraanlk ve sabitlik haline daha yakn-

dr.

Bu zikir iyilik ve kötülüü birlikte içeren bir zikirdir. Bunlar, iki

haldir ve (biliniz ki) haller daima hüküm sahibidir. Hükme konu ola-

nn da hüküm kendine uygulansn diye hâkimin zorlamas ve basks
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altnda bulunmas gerekir. Bu durum ise onun hareket etmesine yol

açar. Çünkü insan tabiatnn gerei, tabiatn karanl ve darln gör-

düünde skntdan genilie, rahatla ve aydnla çkmaktr; genili-

i görünce bekleyemez. Bu nedenle insana ‘hüküm karsnda sabit ol’

denilir, çünkü seni üzen veya mutlu eden bir hükmün sende uygulan-

mas kaçnlmazdr. Gelen hal seni üzerse, onu kaldrmak için bize

doru hareket etmelisin; mutlu eden bir hal gelirse, onu baki klmak

için yine bize doru hareket edip o hale kar ükretmeksin. Biz de

ükrüne karlk olarak mutluluunu arttrrz, böylece sevincin azal-

maz ve her durumda kazançl çkarsn. Biz sabr ancak zorunlu bir

ibadet olsun diye emrettik. Sabrederken bir vacibi yerine getirenin

sevabn alr, sabredip rza göstermen nedeniyle övüien-mecbur bir kul

olursun. Serbest braksaydk ve sen yine de sabretmi olsaydn, bu kez

irade sahibi muhayyer bir kul olur; senin üzerinde hakim ve efendi

oluumuzu ‘zevk’ ederek örenemezdin. Çünkü muhayyer insan dile-

diinde bizi üzerinde veli yapar ve dilediinde azleder, dilediinde

uzaklatrr, dilediinde uzaklatrmaz. Binaenaleyh irade sahibiyken

biz O’nun hükmüne balyz. Zorunluluk halinde O’nun üzerinde

hüküm sahibi olan biziz.

Allah’m sana dönük rahmetine bakmalsn! Rabbinin hükmü kar-

snda sana sabr emretmi, sonra ‘Bizim gözlerimizin önündesin’

ifadesini buna eklemitir. Yani seni üzse de üzmese de, bize göre senin

hakknda en yararl ile hüküm veririz. ‘Sen bizim gözlerimizin önün-

desin’ ifadesiyle kastedilen budur. Yani sen bilmediin ve unuttuun

bir haldesin. Artk hangi kul olmak istersen öyle ol! Maksadna göre

deerlendirileceksin.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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BE YÜZ ALTINCI BÖLÜM
Menzili 'Onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu, Allah

tuzak kuranlarn en hayrlsdr
’ 69 ve 'Onlar tuzak kurdu biz

de tuzak kurduk, onlarfarknda deil
'70 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Allah’m yarattklarnda bir tuza var

Onlar bilmez o tuza, habersizdirler

Onlardandr tuzak, onu bilen kii

Çift ve tek namazlar klandr

Zillet üzere ve huu içinde münacat eder durur

Pe pee gelir, aralkl olarak ona

Bir müahede gelir ki hakikatleri görür

Güne ve dolunay gibi üzerine doarlar

Varlklar orada görür

Açk ve gizli olarak bilgi vermek üzere

Allah öyle der:
‘Farknda olmadklar yönden onlar saptracaz'71

Baka bir ayette ‘Bir tuzak kurduk, onlarfarknda deil
'72

der. Tuzak fark

edilirse, tuzak olmaktan çkar zaten! Bunun istisnas Allah’n tuzam
fark etmekle ilgili bir durumdur. Allah’n kendisine yerletirdii bir

iteki tuzann farkna vanlp sonra o ie yerlemesi ve tuzaa düül-

mesi.Allah’n bir mekri ve tuzadr. Misal olarak
‘

Allah onu bir bilgiye

sahip olarak saptrd '73
ayetini verebiliriz. Bu ölçüyle tuza (mekr)

bilmek gayb bilmekten ayrr, çünkü gayb âlemi bilindiinde bilen

için ‘gayb’ adn yitirir. Hâlbuki Allah’m tuza olduunu fark etmeden

bir hal ve duruma yerletirilen kii için o hale yerletirildii sürece

tuzan ad kalkmaz. Aradaki bu ince fark olmasayd gayb ile ilahi

tuzak meselesi birbiriyle eitlenirdi.

Baz ilahi tuzaklar kula zarar verme amac tarken bir türü kula

zarar verme amac tamaz. Bu durumda Hakkn tuza kulun saadeti-
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ni teinin edecek baka bir hikmet nedeniyle ortaya çkar. Çünkü gizli

tuzak olmasayd, teklif veya ceza talebi olmazd. Allah’n bu ekilde iyi

amaçl tuzann bir tezahürü kiiyi amellerle yükümlü tutmak, yü-

kümlü olduu hususlarda emri dinlemesini ve emre uymasn sala-

maktr. Hakkn kula amelleri emretmesi kendiliinde amellerin Allah

tarafndan yaratldnn bilgisini verir. Fail kendisi iken, Allah kendi-

sini yükümlü tutmaz. Bu durum baz insanlarca fark edilmitir. Onlar

amelleri yerine getirmi, iyilikleri sabrla ilemilerdir.

Namazn kl ile Allah arasnda ikiye ayrlmas ilahi tuzan bir yö-

nüdür. Gerçekte hepsi Allah’a aittir. Hiç kukusuz namaz bu taksimle

klan kii namazn çift yapm iken namaz ‘Bütün i Allah’a döner’
74

ayetine göre klan insan namaz vitir (tek) olarak eda etmi demektir.

Namaz çift (ikiye bölünmü halde) klan kii namaznda huu sahibiy-

ken onu vitir (tek) olarak klan kii bir bilgiye sahiptir ve içinde huu

duygusuyla nitelenmez. Bununla birlikte onun dnda huu duygusu

görünse bile, bu durum amelin ondan ortaya çkmasnn bir gereidir.

Amel eden Allah’tr, o deildir! Allah öyle der:
‘
Allah sizi ve ameileri-

nizi yaratt.’
75

Allah’n tuzann kendi tuzaklarndan baka bir ey

olmadm düünenler ise Allah’ aldatmaya çalanlardr. Allah’ aldat-

tklar hakkndaki inançlaryla onlar aldatan ise bizzat Allah’tr. Bu

itibarla Allah’ ancak O’na dair tam bir cehalet içerisindeki kii veya

tam marifete sahip bir arif aldatmaya kalkabilir. Öyle bir marifet ki,

yaratlmn
,
ondan daha yetkin bir marifete ulamas mümkün deil-

dir. Bu noktada cehalet malumdur! Marifete gelirsek, Hz. Ömer öyle

der: ‘Allah hakknda bizi kandran olursa, biz de O’nun için kanarz.’

Bu bilginin faydas, insann aldatldm bilip O’nun için tuzaa

dümesidir. Aldatana ise tuzaa dütüünü söylemez. Böyle bir insan

öyle olmad halde saf olduu zannedilen budala görünümlü kiiye

benzer. Arif Allah’tan baka veren ve alan olmadm görür. Bununla

birlikte Hz. Peygamber Allah’tan Allah’a snd gibi Allah’n tuza-

ndan yine O’na snr. Böyle yapmasnn nedeni Allah’n iradesine

göre hareket etme niyetidir. Çünkü Allah âleme bir hüküm yerletirdi-

inde, bunun amac, hükme konu olanda onun uygulanmasdr. Hük-

mün uygulanmas irade edilmemi olsayd, anlamsz ve abes düerdi.
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Hükmün uygulanaca vc onu yerine getirecek biri bulunmasayd yine

abes olurdu. Bir hükümle basiret üzere amel eden kii, basiretsiz amel

edenden üstündür. Bu nedenle büenle bilmeyen bir deildir. Allah ise

tuzak ve aldatmasyla O’nu kandrdn zannedenle birlikte yürür:

nsann kurduu bu tuzak bir grup hakknda Allah’n onlara tuza

eklinde tezahür ederken baka bir grup hakknda Allah’n onlara dö-

nük inayeti eklinde tezahür eder. Misal olarak ‘Dilediini yap, seni

baladm!’ ifadesini verebiliriz. Yani senden dolay kendimi senden

perdeledim ve bakasn bu nedenle cezalandrrken seni cezalandrma-

yacam. Çünkü senin adna katmzdan inayet takdir edilmitir. Böy-

lece mafiret günah öncelemi, baka bir ifadeyle günah gerçeklc-

mezden önce mafiret belirlenmi ve takdir edilmitir. Bu durum ‘son-

ra gelen’
76

ayetinde belirtilir. Böylece günah ‘balanm’, yani kendi-

sinden meydana geldii kiiyle arasndaki bir perdeyle örtülmü halde

gelir; o perde nedeniyle günah kiiye tesir edemez. Allah mekri

‘istidrac’ diye isimlendirdi. Bunun nedeni mekrin mertebelerde bir

dereceden baka bir dereceye doru basamak basamak yer deitirmi

olmasdr. Bu yer deitirme olmasayd, Allah ehli onunla nitelenmez-

di, çünkü ilahi mekr, bu intikalle birlikte. Övülen vc knanan tüm ma-

kam vc mertebeleri kuatr. Böyle olmasayd Allah kendini mekr vc

istidrac (yapmak) fiiliyle nitelemezdi. Allah kendini niteledii için ehli

de onlarla nitelenir. Bu itibarla onlar da tuzak kurar ve tuzaa düerler.

Bir rivayette Allah'n bir kulunu kyamet günü sorguda muvaffak

kld aktarlr. Bu adam Allah’n huzurunda yapmad bir ii yapt-

n iddia eder, hâlbuki yalan söylemektedir. Allah ise onun yalann

bilmezlikten gelir. Öyle ki bu sözü söyleyen insan Allah’n ona göre

yalan olan görüünü dikkate aldn düünür. Allah onun eennete

götürülmesini emrederken melekler öyle der: ‘Rabbimiz! Adam yalan

söylüyor!’ Allah öyle karlk verir: ‘Yalan söylediini biliyorum, fakat

yallnda kendisini tekzip etmekten utandm.’ Bu durum Allah’n o

kiinin sözüyle aldannn bir tezahürüdür. Allah böyle ise O’nun ehli

kendilerine böyle davranan kullara kar pekâlâ böyle karlk verirler.

Biz de bu makama hakkyla ulaanlardan biriyiz. Bu hal (aldanm

görünmek) ilahi-güzel ahlakn en büyüklerinden biridir. Aldanmaya
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kar koyabilecek gücü varken aldatldn izhar etmeyen biri, nefsine

olabildiince hâkim biridir, çünkü nefsin tabiat iyiliklerinin bilinmesi-

ni talep eder. Aldanma gibi bir iyilik ise yoktur. Böyle bir davran

gerçekte kudret varken balamak demek olan hilmin benzeridir.

Böyle yaparken insan kendine hakszlk edene onu cezalandrmayacak

kadar aciz olduunu gösterir; hâlbuki onu aciz olduu için deil, gücü

yeterken balamtr. Böyle bir davran ancak tabiatnn hükmüne

kar koyabilecek birinden meydana gelebilir. Allah bilenler için hilim

(gücü yeterken balayan), güç vc kuvvet sahibidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.*

BE YÜZ YEDNC BÖLÜM
Menzili

'

Allah'n gördüünü bilmez mi ?'77

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Allah’n bizden bizi gördüünü bilmez misin?

Varlk bizim admza ahit

Bize haya lazm ki görmesin bizi Allah

Yasaklad yerde; biz ise O’nu görelim

En garip itir bence bu

Bize emreder ve O irade ettiini yapar

Bana ‘doru oV der, benden günah irade eder

Günah varlk destekler

Ey kavim ! Söylediimi dinleyin

Mevla’dr O, biz O’na köle

Emir irade eder, memur deil, baknz!

Genci ihtiyar yapan. bir hükme
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Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah’tan hakkyla hayâ ediniz.’ Ayette

ise ‘Allah’n gördüünü bilmez mi?78
buyrulur. Aklclar iki yol arasnda

görü ayrlna dütükleri için Allah bunu kullarna öretmitir. Bir

ksmna göre Allah bizi görürken bir ksmna göre biz O’nu görürüz.

Mümin ise Allah’n verdii bilgiyle her durumda O’un kendisini gör-

düünü biür. Allah bu bilgiyi onlara ancak snrlarn amayp kendi-

sinden hayâ etsinler diye öretmitir. Kim bu zikri düstur edinirse,

Allah bu dünyada Hz. Musa’nn dana tecelli ettii gibi kendisine

tecelli eder fakat onu parçalamaz; parçalanmamann sebebi bu zikre

devam etmesidir. Çünkü bu zikir ona sürekli Allah’ zikretmekten

kaynaklanan bir güç kazandrr. Allah ise -farknda olunmasa biîe-

O’nu zikredenle beraber oturur. Kendisini içinden zikredene Allah’n

açt ilk bilgi O’nu kiminle zikrettiini bildirmektir. Dolaysyla zik-

reden kii Hakkn hüviyeti nedeniyle o kiiden Allah’ tanr. Sonra

kulanda da Hakkn hüviyeti bulunur. Ayn ekilde o kii Allah’ ken-

disinden Allah’n zikrettiini müahede eder. Nefsini bütünüyle Hak

olarak gördüünde, Hz. Musa’nn da ve onun için meydana gelen

tecelli onun için de meydana gelir, fakat bu esnada ne baylr ne parça-

lanr. Fani olsa bile, onu fani klan ey, müahede cdüen tecellinin

cemali ve güzelliidir. Çünkü ‘Allah güzeldir ve güzeli sever.’ Dolay-

syla Allah’n kulun bâtnna güzellik giydirmesi gerekir. Öyle ki ken-

dine tecelli ettiinde ancak sevgi' ortaya çkartacak ekÜde tecelli eder.

Bunun nedeni kendisinde snrlanm özel güzelliin ve cemalin ortaya

çkm olmasdr; bu snrl güzellik o özel mahalde ortaya çkabilir.

Çünkü her mahallin kendine özgü ve bakasnda bulunmayan bir gü-

zellii vardr. Allah âleme ancak kendisini güzelletirip düzenledikten

sonra bakar. Bu sayede herhangi bir yerin ve varln gelen tecelliyi

kabulü kendi istidadnn cemali ve güzellii ölçüsüncedir. Bu yeni

tecelli ise (daha önceden sahip olduu) cemale cemal giydirir. Binaena-

leyh her varlk, her nefes yeni bir yaratlta bulunurken her tecellide de

yeni bir cemaldedir. Allah bir insann kalp gözünü açp körlüünü

giderirse, zahirde ve bâtnda sürekli halden hale girdiini görür.

Bilmelisin ki âleme yerletirilen bir takm snrlar vardr. Baka bir

ifadeyle Allah’n amamz bize emrettii meru snrlar olduu gibi
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bunlarn ardndan Allah .snrlarn atmzda bize tatbik edilecek

birtakm cezalar belirlemitir. Bu sayede dünyada ve ahirette bizim ve

O’nun için iin snr demek olduunu öreniriz. Çünkü cezalar yoluyla

temyiz meydana gelirken temyiz de bilgiyi meydana getirir. Bu fark

olmasayd, herhangi bir varlk ötekinden ayrlamayaca gibi herhangi

bir ey kesinlikle bilinemezdi. Demek ki bizim için, bizden dolay ve

bizim vastamzla ayrm gerçeklemitir. Nitekim biz de Allah için,

Allah ile ve Allah’tan ayrtk, bizim ve O’nun kim olduumuzu ö-
rendik. Hal baskn geldiinde, hal dili öyle der:

steyen de ben

stenen de ben

Snrlarn etkisi, ben ile O’nun kim olduu arasndaki farkn bi-

linmesinden bellidir. Bununla birlikte O kendisini arzulayan olabilir.

O’nun kendisini arzulama hah -faildir- arzulanyor olmasyla -rneful-

bir deildir. Snrlar halleri belirledii kadar varlklar (a’yan) da belir-

ler ve birbirinden ayrlrlar. Bu husus hakikatin birlii hakknda ibare-

nin ulaamayaca (dile gelmeyecek) bilgidir. Bununla birlikte hali

birlemek mümkün deildir ve böyle bir ey söz konusu olmaz. Allah’

bilmek hakknda gerçee en yakn doru ve mutlak birlikteki cn yüce
1

durum âlemin varlnn O’nun varl olmas (hakkndaki bilgidir).
A

Alem Haktan baka deildir. Malum olduu üzere, âlemdeki suretler

birbirlerinden farkl olduu gibi ilahi isimler de birbirlerinden farkl-

dr. Ortaya çkan farkllk ve ihtilafn yegâne sebebi unu örenmemiz-

dir: (Varlktaki) hadler/smrlar olmasayd, temyiz de olamazd. Varlk

bir hakikat olsa bile -ki Hakkn varldr-, varlklar ve aklî varlklar

birbirlerinden farkldr. Allah peygamberinin diliyle, yeryüzünün ia-

retlerini, yani hadleri deitireni lanedemitir, çünkü benzerlik ortadan

kalkacak ekilde belirsizletiinde, hayret ortaya çkar ve snrlar gizle-

nir. Çünkü baka bir türün ahslar da had bakmndan birbirine ben-

zer iken ahs bakmndan birbirinden ayrdrlar. Binaenaleyh had (ta-

nm, snr) itibaryla benzeenlerde bir ayrm bulunmaldr. Bir eyi

baka bir eyin benzeri yapmak, (fark bulunduunu açklamak üzere)

yeterüdir.
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Had bilinen her eye elik eder

Haddin kendisine de düüncede snrlama elik eder

BE YÜZ SEKZNC BÖLÜM
Menzili 'Allah iman edenlerin velisidir; onlar

karanlklardan nura çkart

Z

79 Ayeti Olan Kutub'un

Menzilinin Bilinmesi

Velayet olmasayd karanlklardaydm

Rahman hareketlere tahsis etti beni

Nur aramak üzere, onlardan çktm

Beni ve danklm nurda birletirdi

Kendisi uruna kotuum hayat gördüm

Onda vefatndan sonra iimin nasl olacan örendim

insanda bütün faziletleri gördüm

Derecelerde en kâmil olan bilgiydi

Allah’a olan imanmla bilgiye bilgi kattm

O Allah, sfatlar olmakszn varln sahibi

Perdesinin ardndan isimler ortaya çkt

Keifle onlar kendi ismim olarak gördüm

nayet nurlarn aydnlatt

Hayat boyu nur içinde kotum

Gözlerimizde nur bulunmasayd

Ya da kalplerimizde; karanlklar içinde koardk

Allah en büyük! Büyük olan benim varlk ilkem

Dünyada ve ölümden sonra
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Hilafetin kemali burada!

Gelecek zamanda deil onun kemali

\

Cennetlerde onun varlnn yars silinir

Cehennem basamaklarnda hükümler zail oldu diye

Zatnn genel rahmetini görünce

Ahiret yaratlnda; bana göstermedi

Rahmeti yaratklardan uzaklatracak bir sebep

Örendim ondan, zat gerei halifeliini

Halifeliimin kemalinde zuhur eden benim

Bütün ölümlüler bu durumu bilir

Allah Ruhu’l-kuds ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki, bu

zikre mahsus keif, müminlerin birbirlerinin dostlar (veli) olduklarm

zevk yoluyla örenmektir. el-Mümin Allah’n bir ad olduu gibi insa-

nn da adidir: Allah bütün müminlerin velisidir. Bu yönüyle Allah

kendilerini karanlklardan nura çkartmakla iman edenlerin velisidir.

Bunun anlam, onlar kendilerini bilmekten Allah’ bilmeye çkartmas-

dr. Çünkü Hz. Peygamber ‘Kendini bilen rabbini bilir’ buyurmutur.

Baka bir ifadeyle nefsinin Hak olduunu örenir. Böylece mümin ve

arif. Hakkn kendisine ihsan ettii velayet sayesinde, O’nu gayb karan-

lndan müahede nuruna çkartarak kendisine gayb olan müahede

ederken (bu müahede) varln da ona gösterir. Bundan önce o ahs-

ta bu hüküm bulunmuyordu. Bu durum kul adna Haklan el-Mümin

olmas nedeniyle bir velayettir. Nitekim Hak mümin olmas bakmn-

dan kulunu dost edinir. Bir ahsn mümin olmas onun karanlklardan

nura çkartlmasnn sebebidir. Bu durum Allah’n mümin kullarna

yardm demektir. Bir mümin için dier mümin, bir duvarda birbirini

tutan talara benzer. Bu husus iaret yoluyla isimlerin hükmünü göste-

rir. Allah öyle der: ‘Allah’a yardm ederseniz O da size yardm eder
m

Yani O’nun el-Mümin bizim de müminler olmamz itibaryla yardm

eder.



Otuz Birinci SÜr 59

O’ndan bize dönük olan tevellî (dost edinmesi)

Bizden O'na dönük olan zillet ve kulluk

Böyle olmasayd

Yok olurdu her ey

Ben Allah’n mülküyüm!

Allah’m! Sen sana ait olan koru

Ben yoksulluumu korudum

O da benim malm burada

Dostum, bilmelisin ki! nkâr karanl en güçlü karanlktr, çünkü

o mutlak bilgisizlik demektir. Allah kulunu dost edindiinde, onu

‘imkân’ demek olan bu cehalet karanlndan çkartr. Bilgisizlik karan-

l insann kendisini dost edinene bakmak yerine kendine bakmas

demektir. Allah dost edinmekle insan ‘imkân’ karanlndan O’nunla

gerçekleen varln zorunluluu nuruna çkartr. Bu durumda insan

zorunlu diye nitelenendir ve Allah onu kendisi için onu imkândan

çkartr. Allah’a ait zorunluluk hükmüyle kendisiyle snrlandmz
zorunluluumuzun hükmü arasndaki fark udur: Allah kendisi nede-

niyle zorunluyken biz O’nun nedeniyle zorunluyuz.

Zorunlulukta ortak olduk

Kaytlarda ayrtk

Sonra varl elde ettik

Bizim hadlerimizyok

Varl elde ettiimizde

Bizim hadlerimizyok

O’nu ilah diye isimlendiririz

Kullar diye bize isim verdi O

En erejli isimdir benim için kul ismi

Ben O’nun kuluyum
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im böyle sürer

Yaknda ve uzakta

Hamd ederim rabbime

el-Hamid diye yakarrken

Bizim bu bilgimiz doru:

Gayb'te ve ahitte

Sonra bunu inkâr edersem

nkârm doru olmaz benim için

Bu nedenle dolunaym indi

Mutluluk menzillerine

Zatm gördüm ben

nerken ve çkarken

Bunun için ben

Mutlu dive adlandrlrm

Her ve kadar yal olsam bile

Bir çocuk akima sahibim ben

Kulun rabbini dost edinmesi ve O’na yardm ile rabbin kulu dost

edinmesi ‘Allah’a yardm ederseniz, 0 da size yardm ederm ayetinde

belirtilir. ki dostluk arasmda ince bir fark vardr: Allah kendi yardm-

n karlk olarak nitelemiken meydana getirme mertebesini sana ver-

mitir. Bunun bir benzeri olarak, (Kendini bilen rabbini bilir hadisin-

de) Allah kendini bilmeni O’nu bilmenin bir öncülü yapmtr. Bunun

amac bilginin nereden kaynaklandn örenmeni salamaktr ve

böylece O’nun seni nasl bildiini örenirsin. Allah öyle der: ‘Sizi

snayacaz ta ki örenelim.’*
2

el-Meahidü’l-Kudsiye adl eserimizde

Hakkn bana öyle hitap ettiini belirtmitik: 'Sen asl, ben fer'im!’

Bunun farkl yorumlar vardr. Onlardan birisi Allah’n bizi bilmesinin

-O’ndan deil- bizden kaynaklanmasdr. Bu meseleyi düünmelisin,

burada oldukça kapal bir sr vardr. öyle ki: Kelamclarn çouna

göre Allah’m bizi bilmesi, O’ndan kaynaklanr, bizden deil! Zaman
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içerisinde var olmamz onlar böyle bir görüe sevk etmitir, hiç kuku-

suz. Keif ise bizim söylediimizi verir ve bilmememizin mümkün

olmad hakikat budur. Mekke’de Hicaz müftüsü Ebu Abdullah Mu-

hammed b. Ebi’s-Sayf el-Yemenî kendisine ‘Allah' bilmemiz kendimiz

hakkndaki bilgimizin fer’idir, çünkü biz delilin kendisiyiz’ dediimde,

bana soru yöneltmi ve ben de öyle demitim: ‘Hz. Peygamber öyle

der: Kendini bilen rabbini bilir.’ Bizim varlmz da O’nun fer’idir ve

O’nun varl asildir. Binaenaleyh Allah bizim varlmzda asl iken

kendisi hakkndaki bilgimizde ferdir. Bu durum bu lafzn gösterdii

bir husustur. Müftü sözlerimden memnun kalp muduluunu izhar

etti. Bu da yukardaki cümlenin yorumlarndan daha üstün bir yorum-

dur. Fakat o mecliste bu yorumu kendisine söylemedik, çünkü müftü

ne bunu kaldrabilir ne inkâr edebilirdi. Henüz iman kendisinde güç-

lenmemi olduu gibi bilgisi veya salkl düüncesi de güçlenmemiti.

Bu nedenle hayrete düerdi. Biz ona aklnn mizacna mülayim gelecek

bir yorumu gösterdik. O yorum da dorudur, çünkü Hakka dair her

vecih dorudur. Fazilet ise buna muttali olmaya baldr. O halde

Allah müminin olduu gibi mümin de Allah’n velisidir.

Hz. Peygambcr’e ‘Allah'n velileri kimlerdir?’ diye sorulduunda,

öyle demitir: ‘Görüldüklerinde Allah'n hatrland kiiler!’ Biz veli-

leri gördüümüzde Allah bilinir, hatrlanr ve müahede edilir. Hz.

Peygamber onlarn Allah’m velileri olduunu söylemitir. Nitekim

Allah da ‘man edenlerin velisidir.
m O halde mümin, Hakka ‘eman’

verendir. Burada ‘eman’, Allah’m kendisinin nitelii olduunu söyle-

medii ve anna yakmayan zillet veya muhtaçlk gibi bir özellii

O’na izafe etmekten uzak durmaktr. Bu yönüyle kulun nitelenebilece-

i en üstün derece ‘mümin olmaktr’. Ayn zamanda mümin, haklarn

kendilerine ulatrmakla âlemdeki varlklarn nefislerine ‘eman’ veren-

dir. nsanlar emindir ki, mümin onlarn haklarn ihlal etmez. Haklan

hususunda bakasna emniyet duygusu vermeyen biri mümin saylmaz.

O halde velayet Allah ile müminler arasnda ortak bir özelliktir.

‘Allak hakk söyler ve doru yola ulatrr. 3
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BE YÜZ DOKUZUNCU BÖLÜM
Menzili 'Hangi nafakay verirseniz, Allah onu yerine

getiriZ 84 Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Infak nafaka mertebesindendir

Yaratlan her eyde iki kaps var

Rzk gayb kapsndan gelir

Bu kap kapal deildir

Sürekli açk, her durumda

O’nun ismi el-Fettah, kapallk olmaz O’nun nezdinde

insan irfak ettiinde, Allah yerine getirir verdiini

Gecikir mi diye endie etme! Vakit vakte bitiik

insan ikrari kapsn kapatrsa

Cömertliin rabbiyine ihsan eder

insan hibe kapsn kapatrsa

O da Hakkn o kapy kapatmasdr

Allah dilerse kapy kapatr, emir O’nun emri

Alak suresinde böyle buyurmu nitekim

Her durumda Rahman’a snrsan

Felak suresinde söylendii gibi sn

Bir de Nas suresinde, ki nas suresi

Felak ile birlikte okunur, daha önce zikredilen

Mümin isen Allah’a sn sen

Kur’an’da söylendii üzere, bak ! Hakka sn

Kur’an'da snma ‘rabbe’ diye zikredildi

Sen tabi ol, doru söyleyenden bakasna da uyma
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Allah öyle der: ‘Hayr! nsan azgnlk yapar , kendini müstani gö-

rünce...’*
5 nsann kalbinde fakirlik korkusu yaratlm olduu için,

verme kapsn üzerine kapatr. Verirse, ayn fakirlik (korkusu içindey-

ken) bu kez kendini zengin görerek taknla kalkar. Müstani kalma-

sn salayan mal verirse fakirleir, bu durumda zelil olur. Dolaysyla

zengin sürekli korku içindeyken fakir her daim talepkârdr. O halde

umut fakirin iidir, çünkü zenginlii umar durur! Korku ise zengine

aittir, çünkü fakirlikten korkar. Sadaka verdiinizde, Allah hüviyetiyle

onu yerine koyar. Çünkü insan bedel görmeden infakta bulunmaz. Bir

deyimde ‘Yerine geleceini gören, verirken cömert davranr (kaz gele-

cek yerden tavuu esirgemez)’ denilir. Herkes zengin olma umuduyla

verir, çünkü kul zat gerei fakir iken dolayl olarak zengindir. Evla

olan bizatihi zengin olmasdr, çünkü insan tasarrufta bulunduu ey -

mesela mal- tarafndan yönetilir. Mal kendisinde tasarrufta bulunan

eye tesir eder. Çünkü tasarruf eden kii (tasarrufta bulunduu eye)

dair bilgisini aamaz. Bilgisi ise bilinenden elde edilmitir. Dolaysyla

o eyde ancak zatndan verdii eye göre tasarrufta bulunmutur. Her

kim seni kendi nefsi üzerinde hüküm sahibi klarsa, seni kendisi hak-

knda hüküm sahibi yapmada ‘hüküm sahibi’ olandr. Anla!

îlah varlma kar cömert oldu

Pek çok kimseden gizledii ihsanyla

Kukunun bulunmad bir bilgi verdi

Zeki ve tecrübeli insann kukusu yoktur

Bilmelisin ki, infak ancak hadis (zaman içinde yaratlan) kabul

edebilir, çünkü infak yok etmek demektir ve ancak hadis, yani zaman

içinde var olan yok olabilir. ‘O’rtun veçhinden baka her ey helak ola-

cak.’
86

Bir eyi helak eden onu yitirmi demektir. Onu yitirdiinde,

artk onu bulamaz. Bulamaynca bu kez Allah’ orada bulur ve Allah

onun yerini almtr. Ayette geçen zamir de eye döner. Hak benzeri-

nin yerini alabilir, söz konusu ey O’nun kendisi deildir. Binaenaleyh

O olmaynca, yerini alma ve haleftik durumu ortaya çkm, Allah o

eyin varlnn yerini almtr. Bu durum ‘Allah' onun yannda bulur’
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sözümüzün anlamdr. Sebepler ortadan kalktnda, Allah bulunur.

‘Denizde size bir zarar geldiinde, sadece O’na dua edersiniz .’
87

Ayette

geçen ‘dalle’ kelimesi yok olmak demektir. Yok olduktan sonra, artk

onu bulamazsnz. Sebebin yok olduu yerde bulacanz ey sadece

Allah’tr. Hz. Peygamber bir yolculukta dua ederken öyle der: ‘Al-

lah’m! Sen yolculukta sahibimiz, ailede halifemizsin.’ Allah’ ai|ede

halife brakmak, kentlisinin evde bulunmamasndan kaynaklanr. Böy-

lelikle Allah her eyin vekili olur. Baka bir ifadeyle hüviyetiyle her

eyin yerini alr. Bu nedenle ‘Allah onu yerine koyar’ demitir. Sadaka

veren adna verdii sadakadan doan eksilmeyi ve boluu kapatan

zahirî veya bâtnî ler ey, Hakkn hüviyetinden meydana gelmi veya

bizzat O’nun hüviyetidir. O boluu ve gedii kapatan sebep, kiinin

verdii sadaka (nafaka) nedeniyle bir zararn kendisine ulamasndan

emin olmasn ve bu sayede müstani kalmasn salar.

Sufilere göre ‘hu (o)’ zamiri zikirlerin en kâmili, en üstünü ve en

büyüüdür. Bu zikir, havassü’l-havas, yani seçkinlerin seçkinlerinin

zikridir. Onun ötesinde daha kâmil bir zikir yoktur. Hu zamirinin

vermi olduu (bilgi) -Allah ismi de dâhil olmak üzere- ilahi

isimlerden herhangi birinin verdiinden daha büyüktür. Bu itibarla

mesela Allah ad mertebeyi gösterirken hüviyet baka bir eyi göster-

memek üzere sadece zat gösterir. Bu nedenle Allah lafzn unsurlarna

ayrtrdmzda ‘hu’ zamirine ulanz. Çünkü Allah ehlinin bildii bir

yolla elif ve lam harflerini düürürsen, ‘hu ’ zamiri ortaya çkar. Onu

yaratklarn kendisine balanmasn sebebi sayarsan, zammeli okursun

ve Hû der ve böylece (sebeplilik bildiren) illet vav’n kullanm olur-

sun. Hû zamirinde âlemlerden müstanilik kokusu bulunurken illet

(sebep) malulünü (sebepli) talep ettii için - nitekim malul de illetini

talep eder- ayn makamda deildir. Bu durumda sebeplilik bann
arln hafifletmek üzere fethayla harekelenir ve hüve dersin. Bu

durum, herhangi bir yaratlmn bilgisinin snrlayamayaca ekilde,

gayb olduuna delildir. Allah O’nu bildiini iddia eden herkes için

gayb kalr. Öyle ki Allah ilahi isimler için bile gayb olmu, her ismi

kendisi için konulan anlamla megul klmtr. Bu itibarla er-Rezzak

ilahi isminin himmeti rzka taalluk ederken el-Mukît vakti belirlemeye,
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d-Alim bilgiye, el-Hayy isminin himmeti de hayata taalluk eder. Baka

bir ifadeyle her isim kendisi için konulduu ve kendisini gösterdii

hükme taalluk eder ve balanr. Öyleyse isimler sübut ve yokluk halle-

rinde mümkünler tarafndan ortaya konulmutur. simler mümkünle-

rin hükümleridir. Hüviyet ise bu hükümler vastasyla mümkünleri var

eder. Bütün i O’na -ki burada O, Hüve’dir- döner. O ki, (hakknda)

‘Dikkat edin, iler Allah’a döner’** denilir. Yani bütün iler O’na döner.

Burada Allah veya Hüve’nin dnda sarahatle baka bir isim zikredil-

memitir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

BE YÜZ ONUNCU BÖLÜM
Menzili 'Yeryüzünde haksz yere büyüklenenlere ayetle-

rimden yüz çevirteceim' Ayeti Olan Kutub'un Halinin

Bilinmesi

Varlk burhanlarndan yüz çevirteceim

Secde mertebesine ulamayan kalpleri

Böbürlenerek ve kendini beenerek dolaanlar

Müahede ve uhud ehline kar

Bilgilerden mahrum ettik o kalpleri, bir daha ulaamazlar

Hâlbuki Hakka yönelenler o bilgilere ular

Allah sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki, büyüklük Allah’n

bir sfatdr. Hakk dikkate almadan büyüklenen bir yaratlm gerçekte

büyük deildir. Böyle bir durumda büyüklenme, sadece sahibinde

varlnn bulunmad bir husustaki iddiadan ibarettir. Büyüklük

birinde bulunup da iddiac doru sözlü olsayd, bu durumda iddiac

sadece Hak olabilirdi. Büyüklüün sahibi sadece Hak’tr. Büyüklüün

bulunmad bir kiide iddias ortaya çktnda kii mütekebbir diye
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isimlendirilir. ddia doru ise, iddiacnn dili Hakkn dilidir. Bir riva-

yette 'Allah kulun görmesi (görme gücü) ve duymasdr’ denilir.

- Bilmelisin ki, Allah bir kiiyi ayederinden yüz çevirtirse, onu ileri

olduklar halde bilmekten uzaklatrm demektir. Kulun uzaklatrl-

d ayeder, Allah’n ufuklarda ve nefislerinde baz kullarna -her kime

göstermise- gösterdii ayetlerdir. Bu sayede onlara kibirlenen kiinin

sayesinde büyüklendii Hak olduu ortaya çkar. Öyleyse gökte deil,

yeryüzünde Hak vastasyla olmakszn kibirlenen biri cahillerin en

cahilidir, çünkü o büyüklüü kendi yerinin dna koymutur. Büyük-

lenmenin (doru olabilmesinin) iki art vardr: Birincisi yaratlmn

kabul ettii hak iken kincisi yüceliktir. Yeryüzünde Hak nedeniyle

büyüklenen kii (bilir ki) Hak zat gerei yücelik ve yükseklik sahibi-

dir, Allah böyle birisini ayederinden uzaklatrmaz ve mahalli ereflen-

dirmek üzere ayederini kendisine gösterir. O kii ayederi gördüünde,

onun için Hak/hak ortaya çkar. Bu durumda insan ayederi Hak vas-

tasyla görmütür. ‘Hak ile onu indirdik, Hak ile indi.’
8*

‘Biz o ikisini Hak

ile yarattk.’90 Allah bize her hak sahibine hakkn vermeyi emretti. Bu.

itibarla sadece hak sahibi olan varken hale bir eyi koruyandr.

Burada ince bir sr vardr: Allah’n kullarndan talep ettii bir hak-

k vardr. Sahih bir rivayette ‘Allah'n hakkn yerine getirmek yaratl-

mn hakkna göre daha önceliklidir’ denilir. Çünkü hakkn O’na nis-

pet edilmesi yaratlma nispetinden daha kâmil ve yerindedir. Çünkü

O’na Hakkn nispet edilmesi -insana bal deil- zatî bir durum iken

yaratlma nispeti ise (Hak tarafndan) tespit edilmi (arzî) bir du-

rumdur. Fakat yine hak yaratlma kendisinden ayrlamayacak ekilde

nispet edilmitir. O halde mutlu insan haklarn ve sahiplerini bilip

onlar yerine getiren iken bedbaht insan haklan bilmedii gibi sahiple-

rini de tanmayandr. Mutlu ve bedbaht arasnda bulunan kii ise hak-

lar ve ehlini bilirken hem haklara hem ehline zulmedendir. Bu grupta-

ki insanlar karanlklar içindedir ve görmezler. Dier taraf ise sar,

dilsiz ve kördür. Onlar gördüklerinde geri dönemez, duyduklarn

anlayamazlar, konutuklarnda doruyu söyleyemezler. Onlara Allah

zulmetmemitir; zalim olanlar bizzat kendileridir. Çünkü onlar haklara

ve sahiplerine zulmetmilerdir (hakk sahibine vermemilerdir). Onla-
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rn kendileriyle düünebilecekleri ve anlayabilecekleri kalpleri vardr.

Kendileriyle görebilecekleri gözleri, kendileriyle duyabilecekleri kulak-

lar vardr. Böylece onlar kendilerini hayvan mesabesine, hatta daha

aa bir yere indirmitir. Çünkü Allah hayvanlar için bu güçleri ya-

ratmamtr. Bu güçler göz sahibinin ibret almasn, kulan duyduu-

nu anlamasn, kalp sahibinin de örenmesini salar. Onlar göklerin ve

yerin yaratl hakknda düünenlerdir. Gördükleri ve duyduklar ey-

ler hakknda düünmek ve hallerinin bakalamas onlara öyle söyletir:

‘Rabbimizf Bunlar batl olarak yaratmadn. Sen münezzehsin.’91 Böyle

demekle Allah’ yaratma fiilinde sebepliliin (illet) zorunluluu altna

girmekten tenzih etmekten tenzih ederler. Çünkü Allah yaratl bir

hikmete balamtr ve o hikmet yaratl Allah için zorunlu klar;

hâlbuki kendisine zorunlu klmasnn dnda Allah’ zorlayacak bir

sebep olamaz. Allah -vaadinin doruluu nedeniyle- yaratklarna bir

ihsan olmak üzere bunu üzerine zorunlu klmtr. Burada bu bilgi
4
Bizi

atein azabndan koru
’92

ayetiyle tamamlanmtr.

Dünya hayatnda ate doadan (tabiat) baka bir ey deildir,

çünkü doa edilgenlik (infial) yeridir. Halt karsnda doa erkek kar-

snda dii gibidir. Doada yaratma, yani Allah’n dndaki her eyin

yaratl gerçekleir ve doa aklî bir varlktr. Doann otoritesini

görüp de onun gücünü Hakkn onda yarataca eylere elverili ve

kabiliyetli olmasndan ibaret kaldn bilmeyenler, yaratmay doaya

izafe ve nispet etmi, doa nedeniyle Hakk unutmulardr. Allah ise

nefislerinin ayetlerinden onlar yüz çevirterek nefislerini kendilerine

unutturmutur. Bu durum *
Ayetlerimden yüz çevirteceim

’93
ayetinde

belirtilir. Allah onlar nitelemitir. Bu itibarla yaratlmlar iki ksma

ayrlr: Bir ksm mutlak Hakka bakarken bir ksm mutlak doaya

baltmtr. Bu ikisinin arasnda ise berzah ortaya çkm, bu berzahta

ise o ikisinden herhangi biri olmayan bir âlem ortaya çkmtr. Bu

âlem, Hakkn neyi hak ettiini görmü, O’na hakkn vermitir; o hak-

k vermemi bile olsayd, yine de O’na aittir. Doann neyi hak ettiini

görmü, ona da hakkn vermitir; ona hakkn vermemi olsayd o hak

da doaya ait olacakt. Çünkü doa yaratlm bir ey deildir, doa
zat gerei -dta deil- aklda mevcut bir varlktr. Buna mukabil Hak
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zat gerei hem dta hem aklda mevcuttur. Doa aklda Hak ile bir

araya gelirse, Hak akldan ayrlr, dta bulunur. Çünkü Hak hem d
varln hem aklî varln sahibidir. Doa ise sadece aklî varln sahi-

bidir, d varl yoktur. Bunun böyle olmas, yaratlta hükmün varlk

ve yokluk arasnda bulunmasndan kaynaklanr. Böylece yaratlan ey

doa bakmndan yokluu kabul ederken Hak yönünden varl kabul

eder. Bu nedenle Allah’n dndaki her ey varl ve yokluu kabul

etmekle nitelenirken yolduun kendisinde bir hükmü bulunduu gibi

varln da bir hükmü bulunur. söylediimiz gibi olmasayd, yara-

tlmn var olurken yokluu kabul etmesi veya yolduu esnasnda

varl kabul etmesi mümkün olmazd.

Hakikatleri böyle bilmen gerekir ve onlara ancak ayetlerden yüz

çevirmeden ulama imkân bulabilirsin. Allah’n haksz yere yeryüzün-

de büyüklenenleri mahrum ettii nimete baknz! Bu zikrin sahibine ve

benzerlerine kazandrm olduu bilgi budur. 'Allah hakk söyler ve

doru yola ulatrr m

Demek ki doa kabul ederken Hak verir ve (doaya) tesir eder.

Bu itibarla doa âlemin büyük ve yüce annesidir. Âlem onun eserlerini

görebilir, kendisini deil! Nitekim Hakkn da eserleri görülür, kendisi

deil! Çünkü gözler O’nu alglayamaz. Görmek ise gözle gerçekleir.

Allah O’ndan baka kimsenin bilmedii meçhul, herkesin bildii ma-

lumdur; bununla birlikte O’nu bilenler ne bildiklerini bilemez.

Tabiat (doa) ve Hak arasnda

1 Yaratl ortaya çkt bizim için

Ne Hak ne tabiattr yaratlan

Tabiat tabiattr, Hak ise Hak

Yaratma -bir düünürsen- ve/ke benzer

Bütün yaratlmlar onu vejk olarak görür
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BE YÜZ ON BRNC BÖLÜM
Menzili 'Allah'tan çekinirseniz, sizin için furkan yarat/ 9*

ve 'Allah'tan çekinin (takva), o size öreti/ 96 Ayetleri Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Kim Ailan’tan çekinirse ona verir

Buyurduu gibi; ii hakkndajurkan

O furkandan hidayet ile dalaleti örenir

Hidayet nuru rehber, yönlendirir

Dousunda batc olarak görünür

Batsnda aydnlk olarak doar

Her bilgide üstünlük kazanr

Furkan’n verildii bu muttaki

Parçalanan dürülür onun için

Dürülen hidayet parçalanr (tafsil edilir)

Oullar arasnda taksim ederiz

Onunla yücelere çliar

Münacatlarnda onu görür

Onun vastasyla söyleyici olarak var olunca

Onu benzeri olarak ina eder

Âlemde onunla yaratc olur

Arznda onun besini gizlenir

O’nu yaratan ve rzk veren olarak tanr

Allah sana ve bize Ruhu’l-kuds ile yardm etsin, bilmelisin ki takva

sahibi sadece takvasyla furkana ular. Çünkü fark edemesevdi takva

gerçeklemi olmazd.
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î övülen ve knanan diye bölünmü

sevilen ve naho bulunan diye bölünmü

Her naho ite siper ol O’na

Her iyi ite size siper olur

Her sevimli ite O’nu siper edin

Tenzih ve tebih arasnda O’nunla olun

Hakk tenzih eden bunu bilemez

Hakk tebih eden de bilmez

Kim tenzih ederse tebih etmitir

Benim söylediim de budur zaten

öyle ki: nsan mabudunu ya benzer veya zt veya farkl olmak

üzere herhangi bir tarzda kabul eder. Böyle bir durumda insan Allah

ile âlem arasnda fark görmü demektir. Takvann insana kazandrd
farkn özel bir fark olmas gerekir. Söz konusu fark Kur’an’daki (cem,

toplam) hrkan, yani cemdeki farktr. Çünkü (kelime anlam toplamak

demek plan) Kur’an özü gerei hrkan içerir. Bu hrkana (kulun tak-

vas tarafndan) yaratlma özellii nispet edilir, çünkü onu meydana

geriren ey takvadr. Onun yaratl ise mesela sahibi adna ortaya

çkmas olabilir. Bu durumda zuhurundan önce varln sürdürür.

Veya daha önce yokken meydana gelir. Bu ise yaratma deil, zuhurdan

ibarettir. Çünkü ayetin ardndan ‘sizden örtecek
’97

ayeti nazil oldu.

Örtmek zuhurun zdddr. Kul rabbine kar takva sahibi olurken ken-

dini O’na nispet edilen kötü ilere kar Hakkn siperi yapar. Ya da

sadece Allah’n yardmyla üstlenebilecei zorluklara kar rabbini ken-

dine siper edinir; onun Allah’n verdiinin dnda bir gücü ve kudreti

yoktur. Bu durum ‘Ancak senden yardm dileriz
m

ayetinde belirtilir.

Allah’a sevimli olan fakat tabiat gerei naho saylan bütün güçlükleri

O’nunla karlamaksn. Ayn ekilde kendini dine göre knanm fakat

doaya göre sevimli ve övülen bütün ilere kar Allah’a siper yapar ve

onlar Allah’tan uzaklatrrsn.
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Allah’n senin için siper olmas sana bütün güçlüklerin bilgisini

kazandrr. Böylece Allah’n en güzel isimleri, bütün tafsilat ve türle-

riyle birlikte tecelli eder ki fark bu demektir. Allah her iki durumda da

seni över. Çünkü Allah bilgiyi ancak sevdiine verirken hali hem sev-

diine hem sevmediine verir, çünkü bilgi sabitken hal deikendir.

Takvada hrkan bulunmasayd, furkan meydana getiremezdi. Çünkü

bir ey benzerini meydana getirebilir ve ancak böyle bir netice ortaya

çkabilirdi. Yine bu nedenle âlem Hakkn suretinde ortaya çkmtr.

Kime doas baskn gelirse babasndan daha çok annesine benzerken

kime akl daha hakim olursa annesinden çok babasna benzer. Çünkü

âlem doa ile Hak veya varlk ile yokluk arasndadr. Alem srf varlk

olmad gibi srf yokluk da deildir. Bu yönüyle bütün âlem Hak (ve

hakikat) olmad halde sana Hak imi gibi görünen sihre benzer. Ayn

zamanda âlem halk (yaratlm) olmad halde sana halkm gibi gö-

rünür. Çünkü âlem her bakmdan halk olmad kadar her yönüyle

Hak da deildir. Bu itibarla sihre maruz kalan insann belirli bir ey

gördüü hakknda kukuya kaplmayz. Ortada görülen bir ey vardr.

Nitekim ayette ‘Onlara yaptklar sihirden dolay ipler kouyor geldi’
99

buyurur. Komak hiç kukusuz görülen bir itir. Geride ise koann

durumu kalmtr. Çünkü ipler ve asa topran üzerine atlmt. Bura-

dan kesin olarak u husus ortaya çkar: Halk (yaratlm) Haktan so-

yutlansa var olamaz. Buna karlk Hakkn kendisi olsayd bu kez halk

olamazd. Bu nedenle halk iki hükmü birden kabul ederken Hak da iki

hükmü kabul edicidir: Hak dine göre hâdislik özelliklerini (gülme,

tövbeyle sevinmek vb.) kabul ederken dine ve akla göre kadimlik öze-

liklerini kabul eder. Bu durumda Hak tenzih edilen ve tebih edilendir.

Halk da iki hükmü birden kabul edicidir. Bu iki hüküm Hakka tesir

etmek özelliiyle Hakkn kendisine tesir etmesini kendinde toplaya-

bilmesidir. Yaratlm olan daha önce pek çok vesileyle söylediimiz

üzere kendisi hakkmdaki bilgiyi Hakka verirken O’na tesir eder. Hak-

kn yaratlma tesiri ise daha önce bir ey deilken, yani mevcut deil-

ken kendisini yaratmasdr. O halde furkan gerçekte sürekli olan bir

itir, fakat herkes için bütün hallerde ortaya çkm deildir. /
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Her bir halde bir jurkan bulunur

eriat ve burhan böyle söyler bunu

Takvann meydana getirdii bu furkan (bilgisi) sadece Allah’n ö-
retmesiyle meydana gelebilir; nazarî düüncenin ona ulama imkân

yoktur. Allah fikirle meydana gelen düünceye isabet etme imkân

verse bile, bu da o özel bilgi deildir. Çünkü eklen birbirine benzeyip

de ‘zevk’ nedeniyle farkllaan ilimleri ayrtran yöntem ve yoldur.

Bununla birlikte ilimlerin konular ise birbirine benzer.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ ONKNC BÖLÜM
Menzili

/
Derileri her olgunlatnda baka derilerle dei-

tiririz'

’

m Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Alevlerle deriler pitikçe ve olgunlatkça

Allah azap karsnda derileri deitirir

Allah’n kazas bitene kadar böyle sürer gider

Bir grup cehennemde ebedi kalr bu nedenle

Allah onlardan ve onlarn üzerinde yaratr

Sual sona erince, bir ahitlik

ahitlik yerine getirilince

Yeni ve büyük bir nimet elde ederler

Allah onlardan haber verirken öyle demitir: ‘Derilerine niçin

aleyhimize ahitlik ettiniz diye sorduklarnda, derileri onlara bizi Allah

konuturdu der.
yl0L Yani size kar ahitlik yapmamz isteyen bizzat

Allah’tr. Onlar ahitlikleri kabul edilip sözleri Allah katnda geçerli-

güvenilir ahitlerdir. Deriler, dünyada yöneticileri ve amirleri mesabe-

sindeki nefs-i nâtka ve hayvani nefsin kendilerini kullandklar ilerden
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raz deillerdi. Bu itibarla nefs-i natka derilerin üzerinde olduu gibi

kulak, göz, dil, el, mide, cinsel organ, ayak ve kalp üzerinde de hüküm,

sahibi ve yöneticidir. Derilerin böyle adlandrlm olmas, dayanakll-

ndan kaynaklanr. Çünkü onlarn zati özellikleri yaralanma, vurulma,

yanma, snma, üüme gibi bütün naho eyleri hissetmektir. Duyu

deriyle gerçekleir ve deriler güçlükleri alglamada hayvan nefsin yar-

dmcsdr. Bu itibarla insanda deriden daha dayanakl bir ksm yoktur

ve bu nedenle Allah onu deriyle örtmütür. Derinin olgunlamas ve

pimesi yükümlü netsin azabnn sebebiyken bu esnada deri duyulur

azap içinde nimet görür. Bir âk öyle demi:

öyle bir bela duydunuz mu?

Bir yönü iyi bir yönü hasta

Azap ederken nimet verir

Nimet verirken azap eder

Bu düstur Allah’n tuzandan korkanlarn düsturudur. Onlar, bu-

nunla kötülüü emreden nefislerini engellerler ve nefsin geri duraca

umulur; hâlbuki yark daha da genilemek için diretir. Bunun nedeni

Allah’n kendinden zikretmi olduu üzere mafiret ve azap arasnda

dilediini seçebilme iradesidir. Demek ki bu ikisinden herhangi birisi

hakknda kesin bir hüküm yoktur. Sonra insan, ilahi isimlerin kendisi

hakknda birbirinin mütekabili olduklarn görür. Görür ki ihsan isim-

leri hem sayca ve hem güç bakmndan adalet ve intikam isimlerine

baskn gelmektedir. lahi isimlerin kar karya geldikleri yer her eyi

kuatan ilahi rahmet meydandr. Bu durum ise insanlar iledikleri

günahlar, snrlar amak, haramlara dümek gibi davranlarda cesaret-

lendirir. Tövbe etmeksizin öldüklerinde kendüerinden ortaya çkan

günahlar nedeniyle cezalandrlacaklarndan emin olsalard -nitekim bir

grup böyle düünür- Efendüerini memnun etmeyecek ilere kalkmaz-

lard. Sonra dünya hayatnda azap çektiklerini görürler: Allah’n hük-

müne kar sabrszdrlar ve tabiadar gerei O’nun hükmünden kaçar-

lar. Bu ilahi hükmü ancak zorla (cebir) kabul ederler. Böylece korkan

insan ayeti kendisi için bir öüt ve hatrlatma kabul ederken iman
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güçlü ise tevile girimeyip zahir (anlam) denizine dalarak ayeti bâtn

anlamlara tamaz. Böyle biri öütten fayda alr. Bu ve benzeri nitelik-

ler kendisinde yok ise tevile kalkr, uyduu kimseden yüz çevirip

arzularna uyanlardan olur. Bu nitelikteki birinin hali ‘yüz çevirmedir’.

Binaenaleyh ayetteki öüt o kiiye haller içerisinden korunmuluu

verirken isimler arasndan ez-Zahir ile el-Evvel isimlerini, marifetler-

den ise müahedenin marifedni ve Hakkn zahirî tecelli surederini

kabul edebilecei bilgisini verir. Bu sayede kii takvaya tam olarak

ulam olur. Neticesinde ise herkesin kendisine ulaamayaca meçhul

bilgiyi elde eder. Söz konusu bilgi duyuyla alglananlarn srlar ile

duyularn ve duduyla alglayann (kim olduunu) bilmektir. nsanlarn

çou söylediimiz nedenle bu bilgiden mahrumdur. Çünkü nefisler

bilinmezleri idrak etmek, hâzineleri ortaya çkartmak, remizleri çöz-

mek, kapallklar açmak, içlerin gizliliklerini ve hikmetlerin srlarm

aratrmay sevmek özelliinde yaratlmtr ve bu nedenle de kendili-

inden zahire yönelmezler. Çünkü onlara göre zahir sabah aydnln-

dan daha açktr; gün kimseye gizli deildir! Bu düstur sahibi ise zahirî

iler hakknda kimsenin aklna gelmeyen bilgileri örenir. Baka bir

ifadeyle hiç kimse o düstur sahibinin elde ettii bilgilerin iin zahirinde

ve suretinde bulunduunu anlamaz. Bu bilginin ve kefin sahibi öyle

bilgilere dikkat çektiinde, iin zahirinin deeri artar, hikmeti ortaya

çkar ve hayr çoalr. Bu esnada insann kendine göre deersiz sayd
bir eyin Allah katanda kymedi olduu anlalr. Bütün bunlar, iler

hakknda öncelik sahibi olan Allah’n ez-Zahir isminden ortaya çkar;

bütün iyilikler ve hayrlar önce olanlardadr.

Baknz! lk düünce hiçbir zaman yanlmayan ilahi-doru düün-

cedir. Masumiyet ve geçerlilik ilk düünceye ait olduu gibi kader ve

kaza onda ortaya çkar. Ayn ey ilk bak, ilk duyu, ilk hareket için

geçerlidir. lk olan ‘zecr’ ilmini kazandran bilgidir. Bu bilgiler hiçbir

zaman yanlmayaca gibi doruluk onlarn yanlmaz özelliidir. De-

mek ki ilk olanlar öne geçmi hakikaderdir. lk düünceden sonra ge-

len her ey, ilkin izini takip ederek gelmi iç konumasdr. Hazrlk vc
.

ön deerlendirme ilk düünceye aittir, ilk düünce akllara arkasnda

bulunan eylere ulama cokusu verir. Kavrayl ve derin zekâ, bütün
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hakikatlerini kavrayp suretinin kendisine verdiklerini ve örenip ve en

gizli srlarn anlayana kadar kendisine gelen ilk ve açk durumdan

ayrlmaz. Bir eyin zahirinin verdii bilgiyi tam olarak Örendiinde

ise bâtn -ki zahirin izinde gelmitir- demek olan kendisine gelen baka

düünceye geçer. Bu itibarla zahiri bilmeyen bâtn hiç bilmez, çünkü

zahir, bâtnn delilidir. Öce geleni örenmede ihmalkâr davranan kii

sonu örenmede daha ihmalkârdr, çünkü birinci düünceyi örenme

arzusu sonrakini meydana getirir. Binaenaleyh iin ba korkudur.

Umut onu takip eder. Buna mukabil umut önce gelirse, korku yitirilir,

çünkü geçmi olan artk geriye çevrilemez. Öncelik korkuya aittir.

Hâlbuki o kii korkuyu yitirmi, kaybetmi ve korku ortadan kalkm-

tr. Artk onu geriye çevirecek kimse yoktur. Umut korkuyu barndr-

maz. Hâlbuki mümin korkusu ve umudu eit olandr, onlardan biri

ötekine baskn gelmez, çünkü mümin her eyi yerli yerinde kullanan-

dr. nsann ilk yaratl zayflktr ve bu nedenle kendi hakknda korku

önce gelir. Zayfln ardndan insanda güç ortaya çkar ve gücü nede-

niyle dc umutlanr. Çünkü bilgiler ve teviller hakkndaki fikri güçlenir

ve Hakkn mertebesine dair umudu artar. Fakat akll insan umudunu

bulunmamas gereken bir yere/snra tamaz. Bir insann aklna -

umudun gücü nedeniyle- akll ve arif insann korkuyu kulland yerde

umudu kullanmay gerektirecek düünce gelirse, umut tek bama hü-

küm vermekten azledilir ve korku kendisine ortak klnr. Böyle bir

insan mümindir ve kemale ulaana kadar böyle devam eder. Söz konu-

su kemal, Muhammedi devirde nebilik mirasndan Allah’n velilerinin

ulan kemaldir. O kemalde eriat getirme ve hüküm koyma peygam-

berliinin kaps kapanm, ilahi ilimler ve srlara tahsis edilmenin

kaps açlmtr. Allah ehli o kapdan girer. Oraya ilk giren kii ise bu

zikrin sahibidir. Allah bizi dünya hayatndan can çekime vaktine kadar

korkusuyla umudu eit olup can çekime halinde ise umudu korkusuna

baskn gelenlerden eylesin.

'Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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BE YÜZ ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Menzili ‘Kef, ha, ya, ayn, sad! Rabbinin kulu Zekeriya'ya

olan rahmetinin zikredilmesidir
1102 Ayeti Olan Kutub'un

Halinin Bilinmesi

Rabbin rahmeti zikredince beni

Rabbim! Muhammed’in rabbi! deyip dururum

0‘nur rabbi ifadesinde pekitirme var

Her müahedede bu zikirle yükselirim

Rahman yaratklar için rahmet olarak gönderdi onu

Her durumda hidayet eden ve hidayet edilen arasnda

Allah öyle der: ‘Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik

Allah peygamberi sövücü veya lanetleyici olarak deil, rahmet olarak

gönderdiini bildirdi. Kulu Hzr hakknda da öyle demitir: ‘Ona

katmzdan bir rahmet verdik.’
104

Burada Allah rahmeti bilgiyle öncele-

mitir ve bu rahmet yaratltaki rahmettir. Sonra öyle buyurur: ‘Ona

katmzdan bilgi örettik.’
10 * Bu bilgi ona ‘bizim katmzdan’ demesi

nedeniyle naho ilerdeki gizli rahmeti göstermitir. Hz. Hzr bu

rahmetle çocuu öldürmü, gemiyi yaralamken birinci rahmetle du-

var onanmt. ki rahmet arasndaki fark ancak bu zikrin sahibi ayrt

edebilir, çünkü onu zikreden rahmettir, yoksa kendisi rahmeti zikret-

mi deildir! Böylcce bu zikir sayesinde rahmet kendisindeki hakikati o

kiiye öretir. Çünkü rahmet onun kendisine balanmasn ister. Bu-

nun nedeni rahmetin ancak onun vastasyla ortaya çkabilecek olmas-

dr. Binaenaleyh rahmet böyle birine kar haristir.

Bilmelisin ki bu zikir, kendilerini zikrettii kullar hakknda rahme-

tin hükmünün zorunluluu hakknda ilahi bir bildirimdir. Ayette Ze-

keriya bilhassa zikredildii için deil, sadece kul hakknda takdir edil-

mi inayet nedeniyle zikredilmitir. Rahmet ise onu bütün hallerinde

Allah’a kul olduu için zikretmitir. Allah hangi ahs bu makama

yerletirirse, ona dönük rahmetiyle kendisini o makama yerletirmitir
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ki, rabbinin rahmeti Allah’m katnda onu zikreder. Onun kulluk hali,

kendisini zikretmi olan rabbani rahmetin ta kendisiydi. Bu rahmet

onu zikretmi ve rabbinin o kulun nezdinde bulunduunu bildirmitir.

Bu ahstan meydana gelen herhangi bir i Allah katnda makbuldür.

Bu makamdan ona kendine mahsus olup bakasna ait olmayan nimet-

ler meydana gelir. Bu durum ona mahsus olan ve bakasndan ayrma-

sn salayan bir itir; çünkü Allah’a yakn herkese mahsus özel bir

halin ve durumun olmas kaçnlmazdr.

eriat bu bildirime iaret ederek öyle demitir:
cHer müminin

yalnz bana rabbiyle münacat etmesi gerekir.’ Bu esnada rabbiyle

arasnda bir tercüman bulunmaz ve gölgeliini kulun üzerine koyar.

Bu durum Allah’m ona yönelik genel rahmetidir ri; kii kendine mah-

sus durumun meydana gelmesi için bir mahaldir. Bu hal gerçekleti-

inde kul adna kyamet gerçeklemi demektir. Çünkü Allah’n baz

kullarnn kyameti öne alnarak ahiret hayatnda iinin neye varacan

görür. Bu ise dünyada mümin adna gerçekleen bir müjdedir. Biz de

kyameti zevk yoluyla gördük. Bizim onda birtakm duraklarmz

(mevakf) vardr ki, mesela bir gecede yola çkma-dönü itibaryla yüz

durak vardr. O gece duraklarn saysna taksim edilseydi, onlar sgd-

ramazd. Bu zevki 593’te Fas’ta görmütüm. Her durakta kendisini dile

getiremeyeceim ekilde rahmetin genilediim görüyordum. Bunun

nedeni rahmetin zikrediinin geniliiydi (her eyi zikretmesiydi).

bu kadar geniken, Rahma’n kulu zikretmesi nasl olabilir? Rahman

günahkâr zikrederken günahkâr olmayanda Rahman’n zikri yaratkla-

rndaki rahmetidir. Allah onunla kâfir veya mümin, mürik veya mu-

vahhit bütün yarattklarna merhamet eder; dünyada kullarn onunla

rzklandrr, onunla kullarna yardm eder, yamur yaar, toprak bere-

kedenir, elçiler çoalr, iyilikler artar. O suçlarda bile müahedeyle

masum olandr. Böylece iki tarafta da, yani halk ve Hakta hüküm sahi-

bi olan kaza ve kaderin hükmüyle ortaya çkar.

Gerçei anladysan, bilirsin ki, sende ve senden ancak kendin orta-

ya çkarken Allah senin üzerinde senin verdiin bilgiye göre hüküm

verir.
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Burada ayaklar kayar, onlarn ardndan ise anlama yetenei gider,

vehimler rüyalarda hüküm sahibi olur. Vehim gücü tam ve sürekli

hüküm sahibidir. Allah ancak kulunun O’nun halikndaki zannndadr

ve hu nedenle insan O’na kar hüsnüzan beslemelidir. Zan vehmin

hükmü olduu gibi acil (dünyadaki) azab ve nimeti veren de odur. yi

zanda bulunmak gerekliyken zannn bir ksm günahtr. Allah’a yemin

olsun ki zan olmasayd hiçbir yaratlm günah ilemezdi; hâlbuki

yapmak veya terk etmekle ilgili Allah’n hükmü demek olan günahn

da olmas gerekir. Demek ki zannn olmas gerekir. Allah’n yaratkla-

rna yönelik rahmetinin bir yönü de onlarda zann yaratp vehmin bir

tezahürü klm olmasdr. Herhangi bir konuda bilgi elde edebilmek,

görmeyle deil, görülen hakknda verilen (zanna dayal) hükümle ger-

çekleebilir, çünkü gördüün eyi yok etme gücüne sahip deilsin.

Bütün güçlerin (konularna) ilimeleri böyledir. Fakat idrak güçlerinin

verileri hakknda geride unu tespit kalr: Acaba bilgi gerçeklqmi

midir, zan m vardr? Bu makam sahibi adna bilhassa zanla (bilgi)

meydana gelirken bakas ayn hali zevk yoluyla bilmedii için onu

bilgi sayar, idrak gücünün verisi ile hakknda ‘zan mdr yoksa bilgi

midir’ eklinde hüküm verilen arasnda bir fark vardr. Buradaki du-

rum, gerçekte delildeki kukudur. Öyle olmasayd rab kuldan ve Hak

halktan ayrmazd. Anladysan, bu zikrin kiiye kazandrd neticeler-

den birisi bu bilgidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Menzili

'

Allah'a tevekkül edene Allah yete Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Kim rabbine tevekkül ederse

Yeter ona yaratlmlarn ilah
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Bütün hallerinde Hakk görür her daim

Sürekli O'nunla beraber

Bu veli sürekli bir haldedir ki

Kalbinin ondan istedii haldedir

Allah sana ve bize kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin

ki, bu zikir sahibine O olduunu öretir. Çünkü insan ancak Hak ile

yetinebilir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah'n ardnda bir gaye yok-

tur.’ Demek ki perde denilen ey seninle O’nun arasndadr, yoksa

O’nun ardnda deildir. Çünkü Allah Evvel (ilk), sen ahirsin (son) ve

Allah senin kblendir. Dolaysyla senden O’nun adna meydana gele-

cek ey, O’nunla kar karya olmaktr. Sonra Allah kendisiyle senin

arana sebep, nispet ve âdet perdelerini çekmi, onlar -senin fark etme-

diin yönden- kendisinin surederi klmtr. Her kim ‘onlar O'dur’

derse doru söylemi; kim ‘onlar O deildir’ derse, suretlerde gördüü

farkllk nedeniyle yine doru söylemitir. Böyle bir durumda suretle-

rin farkll Allah’ bilmekten onu perdelemi tir. Bir suretin veya bir

sebebin öteki suret ve sebep olmadn kesin olarak söyledii gibi ayn

ekilde suretlerin Hak olmadn da kesin olarak söyler. Bunu derken

de insan perdenin hakikatinden veya varlndan habersiz kalr. Bu

itibarla suretler farkllam olsa bile, sebep veya perde olmak bakmn-

dan hepsi bir olduu gibi onlar (bir yönden) Hakkn ayndr. Onlar

farkl olsalar bile, gerçek böyle olmaldr. Aksi halde Hak ile senin

aranda kar karya olma hali gerçeklemezdi. Baknz! Gözleri gör-

meyen birinin karsna geçip yerletiinde ve konutuunda, onun

âmâ olup sen onu görüyorken onun seni görmemesi, kar karya

bulunmanza etki etmez. Bununla birlikte âmâ hiç kukusuz karanl

görüyordur ve sen onun gördüü karanlktasn ve bu nedenle âmâ seni

karanlk olarak alglar. O senin tam karndayken öyle der: ‘Bugün

falan yüz ylize gördüm.’ Bu sözünü söylerken -âmâ olsa bile- doru

söylemektedir. Binaenaleyh (sen görmesen bile) Allah’n ardnda bir

gaye olmad gibi Allah için dc senin ardnda bir gaye yoktur. Çünkü

ilahi suret seninle kemale ermi, sende görülmütür. Bu nedenle Allah

sana yeter, sen de O’na yetersin. Bu nedenle sen son varlk ve ille mak-
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satsn. Madum (yok) olmasaydn, maksat olmazdn. Böylelikle zaman

içinde var olduun ortaya çkmtr. Allah seni madum olarak bilme-

mi olsayd, sen O’nu bilmek isteyemezdin. Varlktaki cn garip iler-

den birisi, kendisi hakkndaki bilgiyi sana (Hakka) verenin kendisini

senin vastanla örenmi olmasdr. Çünkü mümkünler kendileri hak-

kndaki bilgiyi Hakka vermi olsalar bile onlardan herhangi biri kendi-

sini ancak Hak vastasyla bilebilir. Bu nedenle sana yeten Hak’tr.

Çünkü O kendisine varabilecein gayedir. Sen de O’na yetersin, çünkü

senden sonra herhangi bir ey gende kalmaz. Allah seni senden bilmi-

tir. O’nun dnda sadece imkânsz olan vardr. mkânsz ise senin

gölgesini giymi olduun mutlak yokluktur. Sen imkânszn gölgesini

giydiin kadar varlnn da giydin ve varlnla birlikte iki tarafn

tam karsnda bulundun. Sana yokluk nispet edilirse, üzerindeki ka-

ranlk nedeniyle böyle bir nispet senin adna imkânsz deildir; varlk

nispet edilirse, kendisi nedeniyle kendin için zuhur ettiin varln
sende bulunduu için bu da imkânsz deildir. Dolaysyla ona mevcut

denilemez. Çünkü sende bulunan yokluk gölgesi bu isimlendirmeyi -

yokluu kabul etmeyen Hak gibi- hale etmene imkân tanmaz. Yokluk

da denilemez, çünkü sende bulunan varln bu isimlendirmeyi,

varl kabul etmeyen (imkânsz) gibi kabul etmene imkân vermez,

imkân ve cevaz denilen aklî bir mana nedeniyle sana mümkün ve caiz

ad verilmitir. Bu itibarla varlk denilen bir hakikat nedeniyle zat

gerei vacip ve zorunlu olana da mevcut denilir. Bu hakikat mevcudun

ta kendisidir. Nitekim imkân da mümkün olmas bakmndan -yoksa

herhangi bir mümkün olmas hakmndan deil- mümkünün ayndr.

Madum, yani yok ise, imkânsza ad olarak verilmitir. mkânsz olan

(muhal) mutlak yokluk -ki imkânszdr- denilen bir hakikat nedeniyle

zat gerei varl kabul etmeyendir. Öyleyse sen, ey insan! ki ucu bir

araya getiren, iki suretin mazhar olan ve iki hükmün taycssn. Sen

olmasaydn, imkânsz vacibe ve vacip imkânsza tesir ederdi. Sen orta-

dan kalkmayan ve alamayan bir snrsn. Yolduun bir dili olsayd,

senin onun sürerinde olduunu .söyleyecekti, çiinleii o sende kendi

gölgesini görür. Buna mukabil Varln bir dili vardr ve senin O’nun

suretinde olduunu belirtmitir, çünkü Varlk sende kendi suretini



Otuz Birinci Sifir 8l

görmütür. Varlk seni endeki nuru nedeniyle bilmiken mutlak yok-

luk endeki gölgesi nedeniyle seni bilememitir. Binaenaleyh sen ma-

lum-meçhul, bilinen- bilinmeyensin. Bu itibarla Hakkn sureti de öyle-

dir. Sen suretin bakmndan deil, merteben ve rütben bakmndan

bilinirsin. Suretinle bilinseydin, hiç kukusuz, Hak da bilinmi olurdu,

hâlbuki O bilinemez. O halde sen de suretin bakmndan bilinemezsin.

Seni bilmek genel bir bilgiyle gerçekleir, senin hakkndaki bilgi tafsili

bilgi deildir.

Bu zikrin Allah hakknda vermi olduu bilgiyi sana açklam ol-

dum, bunu anlamalsn .

1

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr Dile-

diklerini srat- müstakime ulatran Allah’tr.

BE YÜZ ON BENC BÖLÜM
Menzili 'Davuâ onu snadmz zannetti, rabbinden

balanma diledi, rükûya kapand ve secde etti'™
7 Ayeti

Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Snanmak bizzat bela demek

Seni snadnda hükmüne teslim ol

Secde ederek kerim rabbinden balanma dile

Sen O’nun ilminde belirlenensin

nce düünceden sakn

O kendini anlayana verilir

Gerçek akllarmzn ve gözlerimizin üzerinde

iddiada bulunan akldan uzaklar

Snrlyken akl ‘bilgiler bende’ der

Delilin kuluna nasl ve ne kadar yeter
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eriat onu kendi ölçüsüyle bölmü

Bu nedenle nasl ve ne kadar dedim

Hz. Davud (as.) isminin de gösterdii üzere oullan arasnda is-

minin gösterdii anlam itibaryla Adem’e en çok benzeyen evlattr. Bu

nedenle Allah Kur’an- Kerim’de Âdem’in olduu gibi Davud’un yer-

yüzündeki halifeliini nasla beyan buyurmutur. Âdem isminin harfleri

birbirine bitiik olmad gibi Davud isminin harfleri de öyledir. Bu-

nunla birlikte lci isim arasnda m (mim) harfinden kaynaklanan bir fark

vardr ve m harfi kendinden önce veya sonra gelen harflere eklenebilir.

Allah Âdem isminde onu sona getirmitir ki, kendinden 'sonraki harf

ona bitimesin! Öncesini ise sonrasnda gelen harfin kendisine biti-

medii alt harften birisi yapmtr. Hz. Davud Hz. Âdem’den isimler-

deki mertebesinin üçte ikisini ald gibi Hz. Muhammed de üçte iki-

sini almtr; bu harfler mim ve dal (m - d) harfleridir. Bununla birlikte

Muhammed ad bütünüyle bitiik harflerden oluurken kendisinden

sonra gelen harfe bitimeyen harf ismin sonunda gelmitir. Böylece

önce gelen harf bitiirken kendisi ardndan gelen herhangi bir harfe

bitimez. Bu durum Hz. Peygamber’n ‘Bir dost edinecek olsaydm,

Ebu Bekir’i dost edinirdim, fakat arkadanz Allah’n dostudur’ hadi-

sinde dile getirilir. Böylece ona bitiilirken kendisi hiç kimseye biti-

memitir. Bu yönüyle Hz. Muhammed iki bakmdan Hz. Âdem’le

benzetmitir: Birincisi Âdem ismine göre kendi isminin bitiik harfler-

den meydana gelmesiyle ortaya çkan ters benzemedir. Âdem ismi ise

Davud ismi gibi ayrk harflerden oluur. Âdem ismindeki mim ise

Muhammed ismindeki d (dal) harfine benzer. Her iki harf isimlerin

sonunda gelmirir. Hz. Muhammed ve Hz. Âdem arasndaki ikinci

münasebet yönü ise benzerlik münasebetidir. Bu benzerlik Allah’n
‘Adem’e bütün isimleri öretmi’ 108 olmas ile Hz. Muhammed’e

cevamiü’l-kelîm özelliinin verilmi olmasnda tezahür eder. Bunun

yan sra Âdem’den zürriyeti çoald gibi Hz. Peygamberin de pey-

gamberlii yaylmtr. Baka bir ifadeyle bürün insanlar Hz. Adem’in

oullaryken geçmi ve gelecek bütün insanlar Hz. Muhammed’in

ümmetidir. Çünkü Hz. Muhammed ‘Âdem ile onun dndaki bütün

peygamberler sancamn altndadr’ demitir.
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Hz. Âdem -(isimdeki benzerlik) hakknda söylediimiz nedenle-

dier çocuklarna deil de Hz. Davud’a bakm» onun ömrünün az

olduunu görmü, ömründen altm seneyi Davud’a vermiti. O altm

sene Hz. Muhammed’in ömrüne tekabül eder. Kendi ömründen is-

mindeki mim harfine ulatnda Hz. Muhammed’in suretini o mim’in

içinde görmü, Davud’dan vazgeçmitir. Çünkü Âdem elif ile dal harf-

lerinden uzaklam, ömründen Davud’a vermi olduu ikramdan

vazgeçmi, Hz. Muhammed’in sanca altna girmitir.

Bu balamda Allah Hz. Âdem ile Davud’un halifeliini açkça be-

yan etmi, Âdem’in halifelii hakknda *
Yeryüzünde bir halife yarataca-

m'109 demi, Âdem’i ve oullarn kastetmi, sonra da meleklerine
A

Adem’e secde etmelerini emretmitir. Hz. Davud hakknda ise ‘Ey

Davud! Biz seni yeryüzünde halife kldk' 110 buyurmu, Âdem hakknda

söylemedii bir sözü Davud için söyleyerek,
‘

Arzuna uyma'111
demitir.

Bunun nedeni onun isminde hiçbir bitiik harfin bulunmamasdr.

Baka bir ifadeyle onun isminde baka bir harfe bitien harf yoktur.

Allah Davud’un iinde danklk bulunacan bilir, çünkü her insann

isminden bir nasibi vardr. Bu yönüyle Hz. Davud’un isminden nasibi,

isimdeki danklkt ve bunun için Allah -ismindeki her harfbamsz
olduu için- ona arzusuna uymamay tavsiye ve emretmitir. .Sonra

onun harekelerinde de ferdiyete bakan yönler bulunur ki bunlar üç

harekedir. Harfleri ise be tanedir. Bu itibarla Hz. Davud bütün yön-

lerden tektir (fert). Hz. Davud Allah’n kendisine, tavsiyede bulunduu

hususa yatkn olmasayd, Allah ona böyle tavsiyede bulunmazd. Al-

lah’n bu yasaklamayla dikkatini çekmesiyle Hz. Davud bu durumu

örenmitir: Allah onun dikkatini çekerken ‘arzuya uyma’ demi, ‘ken-

di arzuna’ dememi, ‘sana iaret edecek herhangi bir kimsenin arzusu-

na uyma. Hakkn sana vahyetmi olduu eye göre hüküm ver’ demi-

tir. Çünkü heva ancak insana bitiikken tesir edebilir. Davud isminin

harfleri ise ^bitiiklii gerektirmez ve böylece Allah özel bir yönden

kendisini korumu, kendisine tavsiyede bulunurken rabbinden ‘mafi-

ret
5
dilemitir. Baka bir ifadeyle saptrc heva ile arasna perde çekerek

kendisini heva gücünden gizlemesini istemitir. Heva ona ulam
olsayd, Davud ona göre davranr ve heva peygamberlik görevini etki-
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lerdi. Davud ise hevaya kar Allah’a dönmü, arzular kendisini dii-

ürmezden önce kendi iradesiyle boyun emitir. Arzular ona etki

etseydi, ayakta duran bir duvar ykm olurlard. Hz. Davud’un rükü-

ü nefsinden aslna dönmekti ve mafiret dilerken kendisini talep ettii

örtünme ve gizlenme halindeydi. Hcva geldiinde ise mecrasndan

çkartmak üzere etki edecei dikili herhangi bir ey bulamam, bu

nedenle Davud’a isabet edemeden geriye dünmü, Allah onu korumu

ve saklamt.

Snama kulun Allah’n katndaki derecesini belirleyen ilerden biri

deildir. Aksine Allah kullar arasndan erdemli ve en erdemli olanlar

da snar.
‘

Allah dilediklerini saptrr, dilediklerini hidayete ulatrr .’112

Saptrma teville gerçekleir. ‘Bu senin fitnendir, dilediini saptm, diledi-

ine hidayet edersin. Sen bizim velünizsin, bizi bala, bize merhamet et,

Sen balayanlarn en hayrhssm.’
113

Nebilerin nefisleri bir nefistir.

Allah’n baz kullar vardr ki, onlar günahlara kar gizler. Böylece

günahlar onlara ulaamaz ve onlar göremezler. Baz kullarn ise Allah

günaha verilen cezadan gizler. Bu itibarla her birinin belli bir makam
vardr.

Davud hüküm verirken

Hevaya uysayd sapard kukusuz

Fakat seçilmi' bir efendidir o

Allah onu kutsiyetinden seçmi

Zatndan açk bira sahiptir

Hemcinsleri üzerindek görünür

Zilletle kapanmad secdeye

Sadece aslna döndü secdede

Davud kelimesinde vdd (meveddet) harfleri var

Sevgisi güne harflerinden

Davud hüznünde Yakub’a benzer

Yusufa ise hapsedilmede benzedi
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Bilmelisin ki snanma olmasayd dileyen dilediini söyleyebilirdi.

Bu itibarla snanmann esas ve sebebi iddiadr. Snanmann bir ksm
son derece gizlidir. Bu ksma misal olarak 'Onlar atee kar ne kadar

sabrldr*114
ayetini verebiliriz. Bir ksm son derece barizdir. Misal

olarak ‘Sizi snayacaz ta ki mücahitleri ve sabredenleri örenelim
* 15

ayetini verebiliriz. Yani sizin durumlarnz inceleyeceiz. Böyle bir

durumu ancak aç ve gizliyi ve onlarn kaynan bilen anlayabilir.

Acaba kendi nedeniyle gizli olan var mdr, yoksa bir ey göreceli ola-

rak m gizlidir? Çünkü biliyoruz ki 'Allah'a yeryüzünde hiçbir ey gizli

kalmaz.’ Yani her ey O’nun tarafndan bilinir. Bunlar, doadaki sr-

lardr ve onlarn suretleri ruhlarn arzdr. ‘Gökteki her ey de’ Allah

tarafndan bilinir. Gökte bulunanlar doa ile Amâ mertebesi arasndaki

ruhlarda bulunan her eydir. Bunlar, klaryla yeryüzünü aydnlatan

sebeplerdir, bunu bilmelisin.

•
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

BE YÜZ ON ALTINCI BÖLÜM
Menzili 'De ki babalarnz, çocuklarnz, kardeleriniz, ele-

riniz, airetiniz, kazandnz mallar, bozulmasndan kork-

tuunuz ticaretiniz, beendiiniz evleriniz size Allah'tan,

peygamberinden ve Allah yolundan savamaktan daha se-

vimli geliyorsa, Allah'n emrinin geliine kadar bekleyiniz 116

ve 'Hepiniz Allah'a kaçnz
' 117 Ayeti Olan Kutub'un

Halinin Bilinmesi

Keifle idrak ettiin lah

Fikirle bildiin ilah deil, unutma:

Çünkü fikir kendi mertebesini aamaz

Bazen olur, fakat ‘ordadr onda olan (tarifyapar)’
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Fikirle eya hakknda hüküm çeliik

Keifle hükmün ise dayanaklar bilinmez

Her inanç sahibi Hakk kefinde görür

Onun hiçbir manas inkâr edilmez

Allah münezzeh, hiçbir akl kuatamaz O’nu

Bakas bilemez O’nu, düünün bir

Allah münezzeh; keif ihata edemez O’nu

Hiçbir varlk kuatamaz O’nu

O bütün âlemde idrak edilen .

Ancak tecellisi idrak edilir O'nun

O’na yönelen bir kula tenezzül ederse

Bu tenezzülde bilmedii bilgileri verir kula

Her türlü hayr, bilgi ve marifet

Kim denk olabilir veya yakn olabilir O’na?

Allah kendinden bir ruh ile bize ve sana yardm, etsin, bilmelisin

ki, bu iirde yer alan hayr hikmet anlamndadr ki (ayette ifade edildi-

i üzere) ‘pek çok hayrdr’ 1s
. Bilgi ise bileildikten idrak ettiin bilgiy-

ken marifet tekiller hakknda elde ettiin bilgidir. Bu ayet 586 senesin-

de biliyye’deki kabirlerde Cuma namazndan sonra bize gelmiti.

Sarho bir halde kalmtm. Namazda, uyankken veya uyku esnasnda

üç yl sürekli bu ayeti okudum. Ayette deeri takdir edilemeyecek bir

haz ve tat bulmutum. Bu ayet Allah ile yarattklarn tam olarak ayr-

tran ve temyiz eden zikirlerdendi. Bu ayrtrma cem’deki fark (ayr-

lk), Kr’an’daki furkan idi. Bu zikir sayesinde kur’an ve hrkan cem3

edilir. ...
(Ayette geçen babaya gelirsek) Hangi türde ve surette olursa ol-

sun, zahirde, batanda, ilahi veya kevnî bir isim olmak üzere, doumu-

nun sebebi olan her ey senin babandr. Zahirde, bâtnda, ilahi-kevnî

bir isim olmak üzere herhangi bir türde ve surette doumunun sebebi

olduun her ey senin olundur. Bu zikirde senin olun bizzat baban
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da olabilir ve bu durumda sen onun doum sebebi olursun. O da senin

doum sebebindir. Bu makam Haliac’m u beytiyle iaret ettii ma-

kamdr:

Annem babam dourdu

Bu benim srlarmdan biri

Senin dengin olan benzerler veya sana karan, seninle mezcoian

veya sana yakn olan her türde senin -fakat ez-Zahir isminden olmak

üzere- kardeindir. Söz konusu varlk verasette senin dengindir; Öyle

ki Kitaptan tevarüs edilen bilgide tartlm olsaydnz, ne sen ona ne o

sana ar/baskn gelirdiniz. Öyleyse ikinizin babas zahirde birdir ve

bâtm isminin burada bir hükmü yoktur. Çünkü el-Bâtm ismi bir baba-

dan ve anneden doan iki karde olmanz imkânszlatrr. Çünkü bir

mizaç varlkta iki kiide bir araya gelmeyecei gibi tecelliden de iki kii

meydana gelmez. Çünkü varlk buna imkân vermeyecek kadar genitir.

O halde herkesin bir annesi ve bir babas vardr. Baka bir ifadeyle

tabiat ikiz dourmayaca gibi baba cinsel ilikide rahme iki su atmaz.

Ayn ekilde, âlemde de bir zamanda herhangi bir eyin iki durumu

olmaz. Varl seni ikiletiren ve senin iradenden etkilenen ve senin

kendisinde yaratc konumunda bulunduun ey ise senin tabiatn

gerei kendisini sevdiin zevcendir. Bu itibarla senden kaybolduun-

da, ona özlem duyarsn ve sizi bir rahmet ve sabit sevgi birletirir. Sen

onda o sende dinginlik bulursunuz. O sana kendisinde tahakküm etme

imkân verip senin iktidarn ve gücün onda tezahür eder. Sen onunla

bir olursun ve o da senin dine göre mülkün haline gelir. (Ayette geçen

airete gelirsek) lerinde kendilerinden güç aldn ilah isimler veya

mukaddes ruhlar ile mukaddes akllardan meydana gelip seni güçlükle-

re kar destekleyen, sana hediye ve ihsanlar getiren her ey ise senin

airetin mesabesindedir. Baka bir ifadeyle sana yönden ve sahip ol-

mak üzere senin kendisine yöneldiin her ey senin airetindir. (Ayette

geçen mallara gelirsek) Senin kendisine ve onun dâ senin meylin nede-

niyle sana yöneldii, arzu divannda hazr bulunan her ey, malndr.

Söz konusu mal senin sözün ve fiilinin snrnda durur, arzunun otori-

tesi kendisinde hüküm verir, onu elde etmek üzere geceni gündüzüne



88 Fütûhât- Mekkiyye l6

katarsn. Bu mal, zahiri ve bâtmî veya manevi ve mahsus mallardan

kazandn mülkündür. Misal olarak gayr- menkuller için akar, men-

kuller için deerli mallar, altnlar, paralar ve gümüleri verebiliriz;

menkul mallar bir yerde sabit kalmayanlardr. Bu itibarla sabit mallar

makama benzerken sabit olmayan hale benzer. Hepsi de maldr: Çün-

kü kendisi meylederken kendisinden ayrlp uzaklatktan sonra (insan

tabiatnda) ona doru meyil vardr. Fakat tekrar mala ulatnda,

braktndan baka bir tarzda olduunu görürsün.

(Ayette geçen ticarete gelirsek) Sana göre kendisinden daha deer-

li bir eyi elde etmek üzere, kendisinden çkmak istediin her ey tica-

rettir. Bu amaçla onunla çarlarda dolar, zahirde ve bâtnda bazen

gider bazen gelir, bazen evlenir, bazen boanrsn. Bozulmasndan

korktuun ticaret bu demektir. Onun kötü gitmesinden korkar, altya-

psn hazrlar, araçlarn düzenler, bütün hazrlklarn tamamlar, -tacir

isen- ticaretini çoaltmak üzere yolculua çkarsn. Bu yolculuun

amac, kendini ac bir azaptan kurtarp kazanç ve büyük bir hak elde

etmeni salamaktr.
' 5

(Ayette geçen meskenlere gelirsek) Mahal edinip yerletiin ve

kendine harem çildiin her yer, (ayette geçen) senin raz olduun

meskenin, kendisine varmak' istediin menzilindir. Allah güvenilir

elçisiyle sana gönderdii vahiyde öyle der: Bütün bu zikredilenler ve

zat gerei kendisine balandn, kendisi deil dc O’un katndan

olduunu bildiin halde aradaki perde nedeniyle Haklcn davet ettii

zühde tercih ettiin her i (ayette geçen perdelerdir). Bilmelisin ki züht

bir eyde Haklan yüzünü görmek demektir. Allah’n zahit davranp

yüz çevirmeyi emrettii ite senden talebinin onda O’nu bilmek oldu-

unu bilmelisin. Hakk kendisinde bildiin bir eyin hakikatini vc

suretini seversin. Böyle bir durumda kendinden yüz çevirip kendini

arzulamay bir araya getirerek zahitlik yaprgri (küçümsediin) o ey

sana daha sevimli hale gelir. Çünkü el-Muti, el-Mani (veren, engelle-

yen); ed-Darr, en-Naf (zarar veren, fayda veren) Allah’tr. Bunun yan

sra o ey, sana maksadna ulamann önündeki perde ile kul ve mabud

arasndaki örtüyü açklayc olan peygamberden sevimli gelir. Bununla

birlikte Allah’n seni kendisine ibadet etmen amacyla yarattn bilir,
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gördüün ve yöneldiin ie O’nu tercih edersin. Bu ey sana senin

adna iki hayat bir araya getiren Allah yolunda cihattan daha sevimli

gelir. Artk ölümün tadn duymaz veya snrlln hükmünü bilmez-

sin. Bütün bunlarn ardndan Allah’n emri gelinceye kadar tehdit ve

korkutma ifadesini bekleyiniz! O gelince iyilii kötülükten, tady ac-

dan ayrrsnz.

Allah peygamberinin diliyle bu perdelerden Allah’a kaçmay ve Al-

lah’tan gelen kitaplarda ve sahifelerde bulunan hususlar düünmeyi

tavsiye etmitir. Bununla birlikte ‘çadrlarda çekik gözlülerle kalmak’,

‘daha önce insanlarn ve cinlerin demedii bakirelerle’ olmak için

bkknlktan rahata kavuur; bu durumda o bilgiler içerisinde yeni

marifeüer elde edersin. O bilgileri hiç kimse betimleyemez, kimse

onlara vakf olamaz. Bunun nedeni onlarn en mukaddes ve en ulvi

mertebeden gelmi olmalardr. Bununla birlikte fikir ve tecelli idrak

edileni ihata edememede eittir ve bu yönden onlar benzerdir. Yine de

aralarnda belirli bir fark vardr. Çünkü fikir sahibi hükmünde itiraza

açk olduu kadar kukulara maruz kalmas da mümkündür. Bunun

yan sra dün itimat ettii ve baland bir hükümden sonraki gün

cayma ihtimali vardr. Arif için tecelli böyle deildir. O sürekli yenile-

nen bir nimet içindedir. Yeniden yaratmay müahede eder ve ondan

perdelenmi deildir. Böyle biri haz almada dün ile bugünü birletirir.

Dolaysyla ilahi bir suret nedeniyle mevcut bir lezzet içindedir. Bu

müahede ona bütün hazlardan uzaklamay vermez. Çünkü onlar

onun varl nedeniyle meydana gelmi, müahedesinde bir araya gel-

milerdir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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BE YÜZ ON YEDNC BÖLÜM
Menzili ' Yeryüzü bütün geniliiyle onlara dargelmi,

nefisleri de daralm, Allah'tan baka snlacak kimse ol-

madn anlamlard r'
119 Ayeti Olan Kutub'un Halinin

Bilinmesi

Bu, mecburi zikir ve skntdan çkma zikridir.

Allah’n arz pek geni

Kime dar ise bedbahttr o

Darln sebebi hilaf

Sen O’nunla ol dönü O’na

Duran ve O'na itiraz etmeyen

Hakikati ellerinde bulur

Sonra tövbe etmek üzere O’na verir

Bilgisinde ve ellerindeki her eyi

Varlnfani klnca
;

ki âlemde gayesi gelir kendisine

Cem’ (birlik) halinde hakikat gelir ona

Hükmü hükmünden olsun diyen

Âlemde her doan çocuk

Bir yönden bizimle ilgili

eriata göre karde, sen onu kabul et

Keif ile anne ve babadan

Allah öyle der: ‘Geride kalan üç kii hakknda. .
,’
120

Bir kii olsayd

yeryüzü dar gelmeyecekti. Darlk ortakla beraber gerçekleir ve bu

nedenle Allah kendisine ortak koulmasn balamaz. Çünkü irk

komak kendine ait bir ey O’ndan almak (ve mülkünden) çkarmak

demektir. Bu nedenle mürik Hakk öfkelendirir. Öfke darla yol
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açt için, mürike dar bir mekân kazandrr, kendisi gibi müriklerle

beraber çarlarda arkada olur. Demek ki yeryüzünün genilii yeryü-

zünde tek olan için geçerlidir. Buna mukabil yeryüzü üç kii arasnda

ortak bir ölçüyle paylaldnda geni alan daralr. Üçte ferdiyet (tek-

lik) bulmmasayd, hiç kukusuz, yok olurlard. O halde onlar kurta-

ran ey, üçte bulunup ikiye eklenen tekliktir (ferdiyet). Onlar dört veya

iki kii olsalard kurtulamazlard ve Allah onlarn tövbesini kabul et-

mezdi. Çünkü Allah tektir ve teki sever; üç de tektir. Binaenaleyh fer-

diyet, onlarda Allah’n tövbelerini kabul etmesini salayan muhabbeti

geride brakmtr. Allah çifte merhamet ettiinde, onun içerdii birler

vastasyla merhamet eder. Bu sayede çift olan, tekleriyle bir olarak

kalr. Binaenaleyh Allah’n rahmeti bire ular. Bu itibarla Allah kulla-

rna çift olarak merhamet etmemi, ya ferdiyetteyken vc (mutlak birlik

demek olan) ahadiyette merhamet etmitir, bundan baka bir ey ola-

maz! Ardndan Allah dilediini yapar.

Vakadan söz etmekteyiz. Saylar birleriyle çoalm ve çokluk or-

taya çkmtr. Bu birler ortadan kalksayd, âlemde çift veya say denen

bir ey bulunmazd. Bu nedenle bir veya iki ahsta tecelli kesinlikle

tekrarlanmaz. Ayette üç dememi olsayd, üçün içindeki çift nedeniyle,

genilikte darln zevkini elde edemeyeceklerdi. Onlar rahmet nede-

niyle tövbe ederek genilii tadabilmilerdir. Bunun nedeni üçte bulu-

nan ve onun tek olmasn salayan birliktir. Üç ilk tek saydr ve ilk

olmak ona aittir. Bu itibarla üç daha çok bire yakndr ve bu nedenle

rahmet ona hzla ular. Be kii olsalard, birden daha uzak olacak,

saynn içerdii çift pekimi olaca için daha darlk çekeceklerdi. Bu

ekilde tek saylarn vard yere kadar böyle devam eder. Tek say

cehennem ehlinin cehennem azabndaki müddetin çokluunu izale

eden eydir. Onlar ferdiyette bulunan bütün çift saylarn sona erme-

siyle varacaklar yere ularlar. Onlarm azapta kal süreleri doksan

sekiz dehirdir. Sonra cr-Rahim ismi onlarm iini üstlenir. Onlar bed-

bahtlk içinde doksan sekizden ikiye kadarki delürierde aradaki çift

saylar ölçüünce kalrlar. Her tek sayda kendisinden pay ve nasibi

olan irimseler için bir rahmet vardr ve o rahmete göre azaba ara veri-

lir. Çifr say mensuplarna gelirsek, onlarda azaba ara verilmez. Onlar
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Allah’n çift hakknda zikretmi olduu süreye kadar orda kalrlar. Bu

süre ise doksan sekizdir.

Çiftten sonra gelen vitir, yani tek, önceki tek saynn öcünü alr,

çünkü iki tek say arasnda ortaya çkan say onu çift yapmtr. Mesela

iki ile dört arasnda ortaya çkan üç ikinin çift yapt birin öcünü alr.

Baka bir misal ise dört ile alta arasndaki be saysnn dördün çift

yapt üç saysnn öcünü almasdr. Muhammedi eriatn kendisiyle

nazil olduu Arapçada vitir, yani tek, intikam talebi demektir. Tüm
fertler için bu durum böyledir ve böylece tek saylar doksan dokuza

ular. Tekil saylar burada Rahman isminde snrlannca, Allah en

büyük ismiyle onu üstlenir, çünkü yüz, ism-i a’zam (en büyük isim) ile

tamamlanarak cennetin derecelerini ve cehennemin derekelerini kua-

tr. Tamamlayc ism-i a’zam, onu er-Rahman isminden devralm ve

üsdenmitir. Öyleyse er-Rahman ismi hacibü’l-huccab, yani perdedar-

larn perdedardr. sm-i a’zam’n önünde itiraz edecek kimse bulun-

maz. Bu nedenle yerleenleri adna cennet ile cehennemin durumu

genel rahmete varr. Allah’n mürikler hakknda söyledii ‘
Biz onlara

bizi Allah’a daha çok yaklatrsnlar diye ibadet ediyoruz
' 121

ayeti onlarn

arasndan ferdiyet makamnda bulunanlar arasnda geçcrlidir. ‘Çift

olmak’ makamnda bulunurken bu sözü söyleyen biri ise taptyla çift

yapt Bir ile o çifti yönelii esnasnda tek yapan bir arasnda münha-

sr kald için onu söylemitir. Böyle bir çift yüzünü hangi yönden

bir’e çevirse, sadece biri görür. Ardndan kendine bakar ve mutlak

birliini görür vc ‘Biz onlara bizi Allah’a daha çok yaklatrsnlar diye

ibadet ediyoruz
'122

der. Bu söz, ister çift ister tek (makamnda bulun-

sun), her mürikin Allah’a kotuu ortak için söylenmi bir sözdür.

‘Kukusuz Allah Mesih'tir
’ 123

veya
‘

Ben sizin adnza kendimden baka

ilah tanmyorum’124
diyenlere gelirsek, bu sözleri söyleyenler zahirde

mürik deillerdi. Onlarn irke dümesinin sebebi isimdir. Bu nedenle

Allah peygamberine ‘De ki, onlar isimlendirin
’12S buyurur. Çünkü onlar

taptklarn isimlendirdiklerinde bu isimle isimlenenin kim olduunu

anlayacaklard. Bu itibarla onlar
‘Kukusuz Allah Mesih’tir

’ 126 demiler-

dir. Hâlbuki Mesih Allah’m isimlerinden biri deildir, çünkü böyle bir

isim Allah olduu iddia edilmezden önce Hz. sa’nn adiydi. Binaena-
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leyh bu sözü söyleyenler isim nedeniyle mürik olmulard. Firavun ise

sözüyle akidesi çelitii için mürikti. Böylece onlar mürik olmulard.

Bu zikir sahibine öyle garip bir srr daha öretir ki o sr doruklar-

da gizlenmi, satr aralarna ve içlerine yazlm bir srdr: Allah onlar

‘geride kalanlar’ diye isimlendirmitir. Bu itibarla ayrlan herkesin aile-

deki vekili ve geride brakt Allah’tr; kiinin Allah’ halife yapp

yapmamas durumu deitirmez. Öyleyse ailesinde onun yerini alan

herkes, kendi vekili deil, Allah’n vekilidir. Savaa katlmayan üç kiiyi

ez-Zahir ismi geride brakmamt, çünkü eriât onlar savaa davet

etmi, fakat Allah onlar yerlerine çalal olarak brakmtr. Bir ksm-

nn savaa katlmasn Allah naho bulmu ve evlerinde brakm, bir

ksmn kerih görmeksizin yerlerinde brakmtr. Geri kalmakla onlar

ailelerinde Hakkn yerini alm, Allah ise onlarn evlerinden çkmalarm

naho bularak el-Bâtn ismiyle ailelerinde onlar kendi halifesi klm,
böylece yaanan hadiseler yaanmt. Bunun ardndan Allah onlarn

tövbelerini kabul etmi, tövbeleri derece derece olmutu. Bir ksm
mazeretinde yalan söylemi, fakat kerem-i ilahi onun mazeretini kabul

etmitir. Bir ksm doru söylemi, fakat dünya hayatnda bulunduu

için Allah ona burada doruluun acln tattrm, bu sayede pey-

gambere uyan ile topuklar üzerine geri dönen arasndaki fark öre-

nilmitir, çünkü dünya hayat imtihan yeridir. Allah ise hepsine mer-

hamet etmi, rahmetiyle hepsine dönmütür (tövbelerini kabul etmi-

tir). Fakat burada da derecelenme gerçeklemitir. Allah böyle yapm
ve bize bunu bildirmitir ki, kullarna kar biz de ilahi ahlaka uygun

ekilde davranalm! Kim doru söylerse, onun doru söylediini kabul

etmeliyiz; kim bize yalan söylerse, yalann aça çkartmayz ve yala-

nndan dolay ona öfkelenmek yerine sözünü kabul ettiimizi izhar

ederiz. Çünkü onun sözü bir varlktr ve biz onu kabul ettik, sözün

gösterdii ey ise yokluktur ve yokluu kabul edecek kimse bulamadk.

Bu nedenle yalana beraat-i zimmet üzere kald. Çünkü madum (yok)

tartlabilecek bir ey deildir.

Bir insan bu zikri düstur edinmiken bu ahlaka sahip deilse, Al-

lah’ bu zikirle zikretmemi demektir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola

ulatrr .’
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BE YÜZ ON SEKZNC BÖLÜM
Menzili 'Kalplerinden korku gidince, rabbiniz ne buyurdu

derler; onlar da, Hak olan buyurdu derler; O Alî ve

Kebîr'di/ 117 Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Halinde baygn düenin cezas

Kendini bayltan bilmemektir

Halinde sabit kalabilseydi

Tahkik ettii âlemi anlamazd

O vahyinin snrladdr

O kendini snrlayan mutlaklatrandr

Ondan gelen sr ne kadar nurlu

Kalbe gelen nur ne kadar aydnlk

O kendi miktar üzere muhkem

Kimse benzerinden onu bilemez

Allah kendinden bir ruh ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin

k: Melekler nuranî ruhlar ve kanatl varlklardr. Allah özel bir ekilde

vahyi dile getirip kulaklar vahye ilitiinde -ki ta üzerine vuran ya-

mur sesine benzer bir ses çkarr- melekler huuyla o benzetme kar-

snda kanatlarn çrpar ve baylrlar. Allah onlarn kalplerinden korku-

yu alana kadar baygn bir halde kalrlar. Korkunun kalplerinden gitme-

si, onlarn aylmas anlamna gelir. Ardndan birbirlerine ,‘ne diyor
5

diye sorarlar. Bir ksm ‘Rabbiniz
5

diyerek kelamnn zatnn ayn oldu-

una iaret eder. Bu sözü söyleyenler için baz melekler öyle der:

‘Hak’, yani hakk söylemektedir. ‘O el-Alî ve el-Kebîr’dir .

5 Yani böyle

bir tebihe muhatap olmayacak kadar Müteal’dir.

Duymakla geldik varla

Duyma bizden ve bizde
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Kalp vahyedileni çevirdi

Gizli srl bir ilaca

Bu ondan deildi

Anlayarak ya çkard

Dinleyen herkes böyle

Bütün müminler de

Kendini aslana çevirince

Ben orman oldum

Kalbimden bakas sdramad

Kesin olarak böyle geldi

Bize gelen her suret

Bize selam verdi, selam verdik biz de

Ben onda izhar ettim

Apaçk bir aydnl

O gerçekte Müstani

Hiçbir âleme yok ihtiyac

Nefsimi gördüünde

Salam bir ey görmü olurum

Bakasnn adyla görülmez

Bakan insanlarn gözlerinde

Meleklerin kalpleri olduunu veya kalplerinin mahiyetini bilenler,

Allah’n onlar bayltan vahiyde kendilerine uygun bir vahyi duyurdu-

unu anlar. ‘O her gün bir itedir
"126

,
‘Allah geceyi ve gündüzü deiti-

rir."
129

Allah kimin kalbinden korkuyu alrsa, o kii suretteki bakala-

may ve Hakkn suretlerde halden hale giriini görür. Böyle bir insan

bütün âlemin her nefeste bakalatn ve deitiini, bunun nedeni-

nin de Hakkn kendilerinde bulunduu e’nler (iler) olduunu anlar.

Allah gece ve gündüz, kalbi halden hale sokandr. Bunun yan sra

göe vahyettikleriyle göü, içinde takdir etlikleriyle yeryüzünü, ikisi-
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nin arasnda bulunanlarda ise onlara ve bize indirdikleriyle deitirir.

Allah her nerede olursak olalm bizimledir. Biz de, Hak halden hale

girdii için, halden hale gireriz, deitii için deiiriz. Çünkü Allah’n

isimlerinden birisi ed-Dehr’dir. Allah müstani olduu için biz de

O’ndan dolay müstani oluruz. Baz meleklerin Allah’ bilmede dier-

lerinden üstün olduunu biliriz. Kur’an- Kerim’de meleklerin birbirle-

rine ‘Rabbniz ne dedi?’ diye sorduklar zikredilir. Meleklerdeki b
derecelenme ‘Her birimizin bir makam vardr ’130

ayetinde belirtilir ki

kastedilen Allah’ bilmek hakkmdaki makamlardr. Onlarn birbirilerini

itham etmeden birbirlerini tasdik etmeleri ve sahip olduklar Allah

hakkmdaki bilgiyi dierlerine aktarmalarna gelirsek, bu durum ‘Hak,

dediler
,m

ayetinden anlalr. Onlar bu sözü dorudan söylemi, kendi-

sine soru sorulan melek ‘Rabbiniz’ dediinde tartmaya girmemiler-

dir. Onlarn makam ‘O’nur benzeri bir ey yoktur
’132 olmutur. Böylece

melekler Allah’ hüviyetinde görmülerdir; ilahi hüviyet tecelli ederken

Hak’tan gayb kalan yöndür. Baka bir ifadeyle hüviyet tecelli eden

suretin ruhudur. Melekler hüviyete, yani ‘O'nun benzeri bir ey yoktur’

diye tavsif edilen ilahi hüviyete kayt ve snr altna girmeyecek kadar

yüce ve büyük olmay izafe etmilerdir. Böylece melekler, kefin bize

verdii bilgiye göre ise bizzat Allah “Rabbiniz ne dedi, dediler ki, Hak’ 133

demilerdir. Burada meleklerin sözü bitmitir. Bize buyurduu üzere,

el-Alî ve el-Kebîr olan Allah ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
*' 34 demi,

meleklerin sözünde geride kalan ifadeyi baa alm, ‘O duyan ve gören-

dir
,m derken de meleklerin sözlerinde önce gelen ifadeyi sona brak-

mtr. Binaenaleyh Allah’n meleklere hitabnn sonu bizim balang-

cmz iken bize hitabyla meleklerin kendisi hakkmdaki sözlerinden

aktard bilgi bizim nihayetimiz olmutur.

Dedik, onlarn sözü gibi

Bizimki onlarda da var

Hakkn kelamm düünün

!

Apaçk bir halde bulursunuz onu
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Onunla bizi mesrur etti

Hak o kelamla bizi yüceltti

Onu bilmezsen sen

Ona iman eden olmalsn

Onu bilmediinde

Bizi bilmi olursun

Allah kendisini bilmekten acizlikte bizi ve melekleri ortak klnca,

ilahi surette (yaratlm) olmamz nedeniyle onlara nazaran daha çok

imkânmz oldu. Sonra, ahiret yaratlnda zahirimizde ortaya çkan

suretler nedeniyle zahirde de onlara katldk. Dünyada ise bu sureder

bâtnmzda ortaya çkar. Binaenaleyh ahiret hayatnda onlarn yaratl-

na göre var oluruz; hâlbuki melekler için ahiret yoktur, çünkü onlar

ölüp diriltilmezler, sadece baylr ve aylrlar! Baylma ve aylma dünya

ve ahirerre mümkünün icmali tecellideki sürekli durumudur; melekler-

de icmal bize göre müteabihe benzer. Bu nedenle vahyi ta üzerine

düen yamur gibi duyarlar. Aylma esnasnda bizdeki muhkem ayede-

rin karl olan tafsil gerçekleir. Demek ki bizde ve meleklerde (vah-

yi duyma ve tecelli anlamndaki) i müteabih ayetler ile muhkem

ayeder arasnda gider gelir, snanma ve imtihan icmal vc müteabih

nedeniyle iki topluluu kapsar. Bunlar Mele-i a’lâ ile Melc-i enzeldir

(yukar ve aa topluluk).

Bu zikir böyle bir bilgi meydana getirir.

1

Allak hakk söyler ve doru

yola ulatrr. ’
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BE YÜZ ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Menzili 'Allah'a ve peygamberine size hayat verecek bir ie

çardklarnda icabet ediniz Ayeti Olan Kutub'un

. Halinin Bilinmesi

Çarldnda icabet et, çünkü seni çaran Allah

Allah seni sana vermek için çarmakta

Sen zenginsin,
verilenden ihsan et!

Hakka muvafk olan; Rahman tilavet eder sana

- Hakka aykr her eyi at bir yana bâtnî yorumda

Çünkü fikir sana nida etmekte

Sakn deme ‘rabbimden deil’ ve atma

iin gerçeim bilen getirir sana onu

Sen onu al, ölçüye vur, öreneceksin!

Çünkü onun varlndaki her ey sende

Bilmediin bir eyi atma bir yana

Ya da sana uymayan hitab reddetme

Allah bir grip hakknda mekr sahibidir

Manalar hakknda iyi düün

Deme ki ‘bu akl terazisine girmez’

Sen O’ra uy, mükâfatn verir

Allah Ruhu’l-kuds ile bize ve sana yardm etsin, bilmelisin ki:

Kr’an- Kerim’de Allah’n ve Pcygambcr’in birlikte zikredilmesi ne-

deniyle, insan- kâmiFin ilahi surete göre yaratlm olduunu yukar-

daki ayetten daha çok belirten bir delil yoktur. Allah müminlere hitap

ederken Allah’n ve peygamberin davetine uymalarn emretmi, pey-

gamber de Allah ile birlikte zikredilmitir. Allah ve O’nun peygamberi

bize hayat verecek bir hususa bizi davet eder ve biz de davet ettiklerin-

de her halükarda O’na icabet ederiz, çünkü biz ajjcak O’ndan meydana
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gelen bir halde bulunuruz ve bunun için davet ettiinde Allah’a icabe-

timiz arttr. Çünkü bizi hallerimize yerletiren Allah’tr. Allah’n dave-

tiyle peygamberin daveti arasnda ayrm yaplmtr. Bunun amac

peygamberin kendisine göre yaratld Hakkn suretini örenmemizi

salamaktr. Her iki durumda da bizi davet eden Allah’tr, çünkü bizi

Kupan ile davet ettiinde peygamber sadece teblic ve tercüman-,

davet ise Allah’n davetidir. Biz de O’na icabet ederken O’nun pey-

gamberini dinlemi oluruz. Allah bizi Kur’an’n dnda bir eyle davet

ettiinde ise davet peygamberin davetidir ve biz peygamberin davetine

uymu oluruz. Bizim icabetimiz yönünden her iki davet arasnda bir

fark yokken davetçinin farkl olmas nedeniyle her davet ötekinden

ayrlr. Çünkü Allah’n peygamberi bir hadiste öyle der: çinizden biri

koltuuna uzanmken, benden kendisine bir söz geldiinde zinhar

'Bana Kur'an'dan okuyun’ demesin. Çünkü benim sözüm Allah’a ye-

min olsun ki Kur’an gibidir ve onda bulunanlar ve fazlasn içerir?

‘Fazlas’ demek Ebu Yezid el-Bestamî’nin ‘Benim tutuum daha iddet-

lidir’ sözüne benzer. Çünkü Allah’n kelamn ister O’ndan ister pey-

gamberden dinleyelim, her durumda O’nun kelamdr. Allah kulunun

diliyle peygamberinin tebli ettiini söylediinde ise -ti peygamber

arzusundan konumaz-, bu durumda peygamberin sözleri hiç kukusuz

daha çoktur. Çünkü biz peygamberi çokluktan duyarz. Bu itibarla

kelam peygamberden geldiinde aramzdaki benzerlik nedeniyle kulak-

larmza daha münasip iken Allah’tan olduunda hakikatlerimize daha

yakndr; çünkü Allah bize peygamberden, hatta bize bizden yakndr.

Çünkü Allah bize ah damarndan daha yakndr. Peygamberin bize

yaknlnn en ileri derecesi aramzda üçüncü bir ahsn bulunmayaca-

ekildeki mekân yaknldr. Böylece peygamberde yaknlk (ve

uzaklk) mekân itibaryla ortaya çkarken, tebli ettii vahiyde mertebe

ve deer balonundan ortaya çkar. Allah’tan ise mertebe balonundan

farkllarz, çünkü Allah bize bizden yalcndr. Bir eye kendinden daha

yakn kimse olamaz! Binaenaleyh bu yaknlk, iman edeceimiz fakat

bilemeyeceimiz ve hatta müahede edemeyeceimiz bir yaknlktr.

Müahede edebilseydik, bilirdik.
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Allah bizi davet ettiinde, zorunlu bir ekilde O’nun vastasyla

davete icabet ederiz. Aramzdaki peygamberin diliyle davet ettiinde

ise -onun vastasyla deil- Allah vastasyla peygambere icabet ederiz.

Öyleyse biz her iki davette de Allah ile beraberiz. Baka bir ifadeyle

hem Allah’a ve hem de peygamberine Allah’m vastasyla icabet ederiz.

Bu itibarla davet edilen kimin vastasyla davet edildiini iyi inceleme-

lidir. nsan davette sahip olduuna ilave ‘lmî hayat’ bulur ve bizzat

davette o hayat yaarsa, Allah’n veya peygamberin davet ettii kimse-

nin bu davete icabeti vaciptir. Çünkü Allah hayat veren bir ie davet

ettiinde, davete icabeti emretmitir; zaten Allah ve peygamberi insan

ona hayat verecek bir ie davet ederler. nsan sahip olduuna ilave ve

yabanc hayatn tadn bulmazsa davetçiyi tanmamtr ve bu nedenle

icabet etme zorunluluu ortaya çkmamtr. Bizden istenilen ise ken-

disiyle hayat bulacamz eyin gerçeklemesidir. Bu nedenle ‘duyduk

ve itaat ettik’. Öyleyse davet edilen, icabetin varlk sebebi olan bu tesiri

hissetmi olmaldr. Bu nitelikteki biri davete icabet ettiinde, dinledi-

i vahiyde kalbinin kendisini yaayaca baka bir hayat bulur. Duy-

mu olduu vahiy amel etmesini gerektirir ve o da buna uyarsa, üçün-

cü bir hayat ortaya çkar. Demek ki kul Allah’n ve peygamberin dave-

tini duymadnda nasl bir nimetten mahrum kalacana bakmaldr!

Varlk bütünüyle Allah’n kelimeleriyken bütün varidat (gelen elçi-

ler) O’ndan gelen elçilerdir. Allah’ bilen arifler varl böyle görür.

Onlara göre konuan herkes Allah iken hpr söz ilahi bilgidir; sözün

tarz ise dinlemede ortaya çkar. Baz sözler dini bakmdan emre uy-

mak anlam tarken baz sözler snama amaçl olabilir. Öyleyse geride

kalan, derecelenmenin sebebi olacak anlaytr. ekilci âlimler Allah’n

kelamn kendisine Türkan’ ve ‘Kur'an’ denilen belirli kelam ile ve

(elçiyi de) Muhammed denilen belirli bir peygamberle snrl klmken
arifler duymay bütün sözlere yaym, Kur'an’ ‘furkan’ olarak deil,

Kur’an olarak dinlemi, er-Resul ifadesindeki belirlilik taksn cins ve

kapsam anlamnda yorumlam, bir peygamberle snrlamamlardr.

Bu itibarla âlemdeki her davetçi gerçekte Allah’tan gelen bir peygam-

berdir., Bununla birlikte davetçiler zahirde birbiriylc ayrrlar. Al-

lah’tan en çok uzaklatrlm kii olan blis’in durumuna baknz! Ya
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da ondan sonra sihirbazlarn durumuna baknz! Allah onlarn ‘elçilik’

yaptklarna ahitlik etmi ve
‘
Onlar Allah’n izni olmadkça kimseye za-

rar vermezler
'' 137 buyurmutur. Peygamberliin manas da böyle bir

hükme sahip olmaktr. Baka bir ifadeyle Allah’n iznine sahip olmak-

tr. Allah elçiliini tespit etmek üzere blis’e ‘Git/ onlardan sana tabi

olanlarn cezas cehennem olacaktf
m

demitir. Ardndan bize onun

elçilik görevini bildirerek öyle demitir:
‘Onlardan gücün yettii kimse-

leri sesinle ayart, onlar kendine çek, onlarn mal ve evlatlarna ortak ol,

onlara vaatte bulun .’
130 Bürün bu haller kendilerine klç kullanma yetki-

si verilen kâmil peygamberlerin getirmi olduklar hususlardr. Binae-

naleyh arif eytann elçiliini anlamakla saadete ular ve onu nasl

karlayacan bilirken bakalar bu elçilik nedeniyle bedbaht olur;

onlar böyle bir marifetten yoksun kalanlardr. Bütün müminler ve

arifler ise peygamberlerin elçiliini anlayarak saadete ularlar. Bu elçi-

likte belirtilenleri yapan kii ise sözde iman edip davranlar ve sözüyle

günahkâr olanlardan mutludur.

Âlemde yer deitiren her hareketli -her kim olursa olsun- ilahi bir

peygamberdir, çünkü her zerre O’nun izniyle hareket eder. Arif hare-

ket ederken her zerrenin getirdii bilgiye bakar ve sahip olmad bil-

giyi ondan kazanr. Bununla hirlikre ariflerin elçilerden aldklar bilgi-

ler elçilerin deimesine göre deiir. Bu itibarla delil sahibi olan pey-

gamberlerden bilgi almalaryla, kendileri farknda deilken ilahi izinle

gelen elçilerden bilgi almalar bir deildir. Onlarn içinden bazlar

uurludur ve davet ettii eyi bilir. Misal olarak arkadana ‘kâfir ol
5

diyen blis’i verebiliriz. Arif bu sözü ondan ilahi bir ifade olarak alp

Hakkn kendisine emretmi olduu ‘gizlenme (küfür kelimesinin ikinci

anlam; örtmek, gizlemek)’ ve ‘örtünme’ anlamnda yorumlayarak onu

örter. Bu durumda Allah’tan kovulan eytan elçi, O’ndan gelen bir

uyarcya dönerken arif de kendini örtmekle saadete erer. Bu gizlenme

kendisine vahyedilen eytann maksad deildi. Arif olmayan kii ise

kendine ‘kâfir ol’ diyen eytann sözüne uyarak kâfir olur. Kâfir oldu-

unda, bu kez cyta ona ‘ben senden uzam, ben âlemlerin rabb

Allah’tan korkarm’ der. Allah yükümlülük diyarnda eytann âlemle-

rin rabbinden korktuuna ve kendisine inandna ahitlik etmitir. Bu
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iki kiinin akbeti kalc olmak üzere cehennemde kalmaktr, çünkü

oras her ikisinin de yeridir. eytan ateten yaratlmken öteki insan

ate için yaratlmtr. Bununla birlikte insanda da ate unsuru bulu-

nur. Böylece eytan ve (ona uyan) arkada, ehli olmak üzere atee

yerleir ve Allah’n diledii bir süre cezalarm çekmek üzere azap gö-

rürler.

Arife göre bütün âlem Allah’tan gelen bir elçi ve peygamberdir. O
ve elçilii, yani bütün âlem, arif için bir rahmettir, çünkü peygamber-

ler rahmet olarak gönderilmitir. Bela vesilesi olarak gönderilmi olsa-

lard, yine de belann içinde de ilahi rahmet bulunurdu, çünkü ilahi

rahmet her eyi kuatmtr ve ilahi rahmette bulunmayacak hiçbir ey
yoktur.

‘Kukusuz senin rabbin mafireti geni olandr.
,li0 Sen de genii

daraltmamalm, çünkü geni daraltmaya elverili deildir. Bir bedevi

öyle demi: ‘Rabbim! Bana ve Muhammed'e rahmet eyle, bizimle

birlikte bir bakasna deil!’ Hz. Peygamber bu sözü duyunca öyle

demi: ‘Sen geni bir eyi snrladn.’ Yani sözün ve talebinle genii

daralttn. Arife göre böyle bir ifade de Allah’n kelamdr ve onu özel

rahmet içerisinde deerlendirir. Allah bedevideki bu snrl rahmet

vastasyla o sözü söyleyen kiiyle Hz. Muhammed arasnda bir müna-

sebet ve iliki yaratr. Buna mukabil Hz. Peygamber Allah’n kendisiyle

bakalarna da merhamet edecei (genel) rahmete bedeviyi ortak çil-

mitir. Hâlbuki bakalarnn bu özci münasebetten nasibi yokken pey-

gamberin ümmetinin her bir ferdiyle arasnda münasebeti vardr.

Ümmet bu münasebet nedeniyle kendisine iman etmitir. Baka bir

ifadeyle peygamber ümmetinden her birisiyle o müminin belirleyecei

üzere özel bir münasebet içindedir. Çünkü peygambere tabi olan her-

kesin gerçekte bir menzili vardr ve o menzil sayesinde peygamber

katnda bakalarndan ayrr.

Bu zikir hakkndaki açklama yeterlidir.
‘
Allah hakk söyler ve doru

yola ulatrr,’
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BE YÜZYRMNC BÖLÜM
Menzili 'Duyan kimseler icabet edebili

Y

141 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi
• \

Ben kalbime kar kskancm, isterim ki

Hiçbir yaratlm skm vermesin ona

Çünkü öyle bir kalbimiz var ki kendinden geçer

Tenzih ve suretlerdeki her bir halde

Kalbimden Hakkn nidasn iitince

Baka bir hüküm veren olmadan icabet ederim O’na

‘Nedir bu?' dedim, ‘Haktr’, dedi, dedim ki:

‘Ne istiyor?’ ‘Saknmaktan sakn’, dedi

Ho bir hayat yaadm yaadkça

Ne afetten ne zarardan korktum artk!

Allah kendinden bir ruh ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin

ki; Allah bize bu zikri Endülüs’ün biliyye ehrinde 586 senesinde

kullanma imkân ihsan etti. Üç gün bu zikri yaptk ve o günlerde zik-

rin bereketlerini gördük. Kâtipleri ise üç kiiydi: Ben, Abdullah en-

Nezhun -ki salih, güvenilir, anlayl bir kuldu- ve o ehirden üçüncü

bir ahs vard.

.Mah icabetin illetini duymak klmtr. Duymad halde, duydu-

unu söyleyenin icabet etmesi söz konusu deildir. Allah böyle insan-

lardan olmamz yasaklamak babndan bize öyle der:
‘Duymadklar

halde duyduk diyenler gibi olmaynz.’
142 Bu zikirde

cduyma’, idrak ettii-

ni anlamak demektir. cabet eden de bu vahyi aktarandan -ki vahyi

aktaran, arzusundan konumayan peygamberdir- dinler, duyduunu

örenince bilgisine göre davranr. Çünkü bilgi zorunlu olarak hüküm

sahibi ve hükmünü uygulamada da zorlaycdr. Böyle olmayan bilgi,

bilgi deildir. Binaenaleyh günah ilediinde cezalandrlacan bilen

biri kesinlikle Allah’a asi olmaz. Bu nedenle amelin ilahi hükümde
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günah olduunu bilmek arttr ve bu da müminin paydr. Bu balam-

da iki insandan söz edebiliriz: Birincisi tövbe etmeksizin ölen bir gü-

nahkâra cezann uygulanacan söylerken (mutezile) öteki kii tövbe

etmeksizin ölen günahkâra cezann zorunlu olarak uygulanmayacan

söyler (E’ari). Ona göre böyle birinin durumu Allah’a kalmtr; diler :

se balar, dilerse cezalandrr! Burada üçüncü bir kii yoktur. Bunun-

la birlikte her ikisi de ölmedii sürece canl bir ahsn cezalandrlaca-

ndan habersizdir. Çünkü tehdidin uygulanacan söyleyen kii, töv-

be etmeden ölen hakknda bu görüü ileri sürmütür. Böyle biri, öl-

medii sürece, tövbe edebilecei umulan kiidir ve dolaysyla günah

nedeniyle cezalandrmann olup olmayaca bilinmez. Çünkü tövbe

ederek mi veya etmeden mi öleceini bilmez. Tehdidin uygulanacan

kabul etmeyen ise Allah’n iradesinde neyin bulunduunu bilemez.

Binaenaleyh sadece cezalandrma hakknda bilgisi olmayan (mümin)

asi olabilir. Baz insanlara ise kader gerçeklemezden önce gösterilir.

Böyle biri neyin lehinde ve neyin aleyhinde olduunu bilir. Bu hal ve

makama sahip birisi Allah’n geçmi ve gelecek günahlarn balad
biri olduu gibi ayn zamanda Allah’n kendisine söylemi olduu

‘Dilediini yap! Seni baladm’ sözünü iman ederek ve müahedeyle

duyanlardandr. Bu ifade dince sabittir.

Burada dikkade düünenin bulabilecei bir sr vardr, öyle ki:

Bilgisi olmayan kii gerçekte Allah’a asi olmamtr, çünkü sadece mu-

bah bir ii yapmtr. kincisi de günahlar balanandr. Mafiret

onun günahn geçmi, dolaysyla kii günahn ona denk büyük bir

hayrla silinmi olarak görür. Her durumda yapt ie günah denilse

de günahn hükmü kendine ilemez. Burada dikkate alnan husus,

hükmün günah yapana ileyip ilememesidir. Demek ki cezalandrla-

can bilen biri günah ilemez. Hiç kukusuz Allah bizi kendisine

ibadet edelim diye yaran. Biz dc O’nun sözünü duyduk, sözünü du-

yunca da kendisine icabet ettik. Allah bizim bu durumumuzu ayette

zikrederken, süratle gerçekleme anlam tayan ‘istifal’ kalbn kul-

lanmtr (isticabet).

Bu zikirde Allah’n rahmetinin bütün yaratklarn kaplamasnn

(bilgisi) bulunur. Allah sadece duyanlarn icabet edebileceini bildir-
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mitir. Bu itibarla ilahi davetin ulamamas nedeniyle mazur olan kii

gibi duymayan da mazurdur. Onun hükmü Allah’n kendisine pey-

gamber göndermemi olduu kimselerin hükmüyle birdir. Bu durum

‘Biz peygamber gönderinceye kadar azap etmeyiz
5143

ayetinde belirtilir.

Bir peygamber davetini ulatrmad sürece, gönderildii kimseler

üzerinde ‘resul’ deildir. Davetin ulatrld kii peygamberin sözünü

duyduunda ona icabet eder; daha dorusu peygamberin teblii hak-

knda Allah’n bildirdii üzere icabet arttr. Peygamberin davetine

icabet etmeyenleri gördüümüzde, Allah’n bildirmesiyle, o kiinin

duymam olduunu anladk. Allah o kii için peygamberleri bir araya

toplayp kendilerine
c

size nasl karlk verildi’ diye soraca gün delil

ve mazeret ortaya koymutur. Peygamberler bu soruya ‘bilgimiz yok.

Sen bilinmezleri en iyi bilensin’ diye cevap verecektir. Onlarn bu söz-

lerinden davete icabeti bilmenin gaybn bilgisinden kaynaklandm

örendik. Ayn zamanda da duymann da gayba (dayandm) ören-

dik. Binaenaleyh davete kimin icabet edeceini sadece hüviyeti gayb

olan bilebilir ki, O da Allah’tr. Allah kullar adna mazeret ortaya

kovarken nefsinde onlara merhamet eder. Bu itibarla insanlarn bir
i

ksmna sözünü duyurarak merhamet etmi, onlar rablerinin davetine

süratle icabet etmi, O’nun kuluyla arasnda ikiye böldüü namaz

dosdoru klmlardr. Davetine icabet etmeyenler için de Allah ‘duy-

mamlar’ diyerek mazeret belirtmitir. Bu durum davet edilen konu-

nun aksine kullardan kimsenin kar koyamayaca ulûhetin gerei

olan ilahi gayretin tezahürüdür. Allah onlarn duyup icabet etmeyecek-

lerini söyleseydi, onlar insanlarn gözlerinde yüceltmi, kendisine kar

koyma makamna, daha dorusu onlarn hakknda ortaya çkan ezeli

bilgiye kar koyma makamna yerletirmi olurdu. Bu nedenle Allah

onlar hakkndaki bilgisini
‘Duymadklar halde ‘duyduk’ diyenler gibi

olmayn’144
diyerek gizlemitir. Bunun anlam udur: Allah dileseydi

onlara duyururdu. Allah ‘duyduk’ sözlerinde onlar yalanc çkarp

öyle demitir: ‘Sadece duyanlar icabet eder .’
145 Duymu olsalard, sürat-

le icabet edeceklerdi. Çünkü Allah herhangi bir yaratlmn kendisine

kar koyamayaca kadar güçlü ve yücedir!
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Allah duymu olan Hristiyanlar hakknda öyle der:
‘

Onlar pey-

gambere indirileni duyduklarnda...
’146 O Hristiyanlar peygambere indi-

rileni duymu, Allah da kendilerini duymu olmakla nitelemi, sonra

duymann neticesinde kendilerinden meydana gelen davran zikrede-

rek öyle buyurmutur: *Onlarn gözlerinin aina olduklar hakikat nede-

niyle yalandm görürsün.’ 1*7
Allah onlarn iman ettiklerini bildirmi,

ayetlerde zikredilen hususlara iman etmelerine karlk onlar ödüllen-

direceini belirtmitir. Demek ki, icabet etmeyen birisinin duymu
olduunu iddia ederek, Allah’n icabet etmeyenler hakknda verdii

haberle ters dümemelisin. Allah davete icabet etmeyenlerde sarlk

bulunduunu bildirmi, onlarn ‘Kulaklarmzda arlk var
5
dediklerini

aktarmtr. ‘Kulaklarmzda arlk var’ ifadesiyle Allah’n onlar için

buyurduu ‘Sardrlar, duymazlar, geri dönmezler’ ifadesi ayn an-

lamdadr. Çünkü onlar kulaklarnn duyduu sözü anlamamtr, du-

yanlar ise sadece bir çar ve ‘ey falan!’ eklindeki bir nida duymu,

daha fazlasn duymamlardr. Demek ki kendileri farknda deilken

Allah’n kullarna yönelik rahmeti çok büyüktür! Allah’n rahmetinin

genilii hakknda tartan bir grup görmütüm. Onlara göre rahmet

belirli bir gruba mahsustu. Söz konusu insanlar Allah’n geniletmi

olduu bir eyi daraltp snrlyorlard. Allah yarattklarndan herhangi

birisine merhamet etmeyecek olsayd, hiç kukusuz, rahmeti o sözü

söyleyenden uzak olurdu, fakat Allah rahmetinin kapsayclnda srar

eder. Bir ksmmz onu zorunluluk yoluyla elde eder -ki onlar takva

sahibi, zekât veren ve peygambere uyan müminlerdir-, bir ksmmz ise

ilahi ihsan ve cömertlikten elde ederiz.

Vallahi! Ben Allah’n kullarndan intikam alnmasn ve onlarm ce-

zalandrlmasn sevenlerden deilim. Bundan dolay da Allah’a hamd

olsun! Allah beni rahmet olarak yaratm, hakknda ‘Seni âlemlere rah-

met olarak gönderdik
,m denilen peygamberin rahmetinin vârisi klm-

tr; o rahmette mümin ile mümin olmayan ayrlmamtr. Nitekim bu

durumu ehl-i kitap hakknda cizyenin tespitinde görebilirsin. Ayetin

indirilmesinin sebebi Hz. Peygambcr’in Ra’l, Zckvan ve Uscyye gibi

mürik kabilelere bedduasyd. Allah balamayacan bildirdii bir

mürik hakknda peygamberini uyarmken -mümin olmasa bile- mü-
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rik olmayan biri hakkndaki durum nasl olabilir? ‘Rabbim! Bilgimi ar

-

tr
,149

ayetini okurken anlay gözünü açmalsn. Anlayn arttracak

olan Allah’tr. Ayeti her okuduunda, daha öncesinde sahip olmadn
bir bilgi kazanrsn. Düünüp ibret aldkça yine bilgin artar.

"Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZYRM BRNC BÖLÜM
Menzili 'Azklarm, azn en hayrls takvadr, ey akl sa-

hipleri, Ben'den korkun
’ 150 Ayeti Olan Kutub'un Halinin

Bilinmesi

Ey akl sahipleri! Allah’tan korkun

Bilenlerinin helak olduu bilgilerden

Allah’n zat hakknda düünme, bilinemez O

Kapnn ardndan gördüüne sarl sen

Kendisiyle ortaya çkan özellik ve sfatlarla

Onlar zatn perdesi ve perdenin ta kendisi

Fikri kabul eden bilemez hiçbir zaman

Onlara ancak derin aklla ulalacam

O’nu bildiini ileri süren kii

Derin düüncesinde sürekli hayrettedir

Allah bizi ve seni baanya erdirsin, bilmelisin ki; bu ifadenin bir

benzeri ‘Takva elbisesi hayrl olan elbisedir
>Ial

ayetidir. Elbise inam

zararlardan korumak üzere giyilen ve kyafete ilave olan ksmdr. Bu

itibarla elbisede vcva azkta takva kiiyi Allah’tan bakasndan istemek-

ten koruyacak eydir. Nitekim elbiseyle de havann scaklndan ve

soukluundan korunur veya elbise avret mahallini örtebilecek unsur-
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lar içerir. Bu durum ‘Avret mahallinizi örter
’152

ayetinde belirtilir. Kas-

tedilen baklmasnn insan üzecei bölgelerin örtülmesidir.

Bu zikir ‘azk’ kelimesiyle gelmi, sonra emirle ifade edilmitir.

Buradan Allah bize unu öretmitir: Bizler k ve yaz yolculuklarnda

engelleri amak üzere nefislerle yolculuk yapanlarz. Yolculuun gayesi

besin elde etmek vc korkudan kendimizi uzak tutmaktr. Çünkü senin

korunmana ilave ksm sana ait deildir, sana ait olmayan ise tamaz

ve ondan dolay kendini yormazsn; bu itibarla yorgunluun en az

muhtaç olmadn bir konuda hesaba çekilecek olmaldr. Böyle bir

eyden dolay niçin hesaba çekilesin ki? Kendine kar samimi davra-

nan akll bir insan bunu yapmaz. Bu bakmdan akll kimse de yoktur,

çünkü sadece ihsan elinde tutup cömertlii engelleyenler vardr. Yolcu

ise maln azaltr. Çünkü yolcunun katettii her menzilde veya gidecei

mesafede insan ve cinlerden ibaret olan yol kesiciler bulunur. (Manevi

yolculukta) Cinler söz konusu olduunda, nefs kaynakl düünceler

ortaya çkar ve bu düünceler yolcunun yüce ilere ulamasn engeller.

Mesafelerin en az, en yakm ve en ar geleni, lci nefes arasndaki

mesafedir. Bu yönüyle her kimin mesafesi nefesleri ise o kii en çetin

yolculuk içindedir. Fakat baarya ererse, kazanc büyüktür ve ticare-

tindeki hüsrandan kurtulur; çünkü onlar ac bir azaptan kendilerini

kurtaracak ticareti yapmaktadrlar. Onlarn mallar iman ve cihattr. Bu

balcmdan iman kendisiyle korunmu olduu bütün deerleri içeren

mal iken cihat kendisiyle Allah’n bizi mücehhez kld yükümlülük

maldr. Peygamberler ise alveriteki araclar, sayfalar ve indirilmi

kitaplar, alan ve satan arasnda yazdan vesikalardr. Allah müminlerden

canlarn satn aldn buyurdu. Yani hayvani nefsler, Allah’n imanla

yükümlü nefs-i natkadan satn ald maldr. Onlarn mallar da al-

verie konu olan eylerdir. Müteri mallarn karlnda serbesttir.

Mallar onun arzusuna uygunsa, alveri gerçekleir ve sahih olur;

maksadna uygun deilse müteri serbesttir; dilerse alr, dilerse almaz.

Yolculuk esnasnda zayi olan mal -müterinin deil- satann sorumlu-

luundadr. Bu çar faal bir çardr. u var k yolu yol kesicilerin

varl nedeniyle son derece tehlikelidir. Bu yönüyle makuller

(akledilirler) alanndaki yolculukta yol kesiciler kukular iken dinî i-
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lerdeki yolculukta yol kesiciler bilhassa müteabih hükümlerde olmak

üzere tevile kalkmaktr. Yolcu bu iki yolda veya onlardan birisinde

bulunur. Tevili veya kukusu olmayan kii yolcu deildir. Öyle bir

insan ayan yola ilk atndan itibaren menzildedir ve yolcular ona

urar durur. Yolcularn ona uramas, Allah’n kullarnn hallerini

kendisine bildirmesi demektir. Baka bir ifadeyle o kii, her yönden

mallarn kendisine geldii dükkân sahibine benzer. Nitekim Mekkelile-

re bütün ürünler ve meyveler Allah katndan bir rzk olmak üzere

gelirken onlarn you bunu bilmez. Dükkân sahibi aza muhtaç de-

ildir, çünkü yolculuk ona doru yaplr, kendisi yolculua çkmaz.

Dükkân sahipleri ariflerdir: Nefesler onlara gelir ve sonra nefesler

kendilerinden çkar. Arifler için nefesler, dükkân sahibine sunulan

mallara benzer; dükkân sahibi o mallardan dilediini alr, dilediini

brakr. Nefesler de arife bazen övülmü nefesler olarak gelirken bazen

knanm olarak gelirler. Birinci ksm maln en hayrls ve en temizi

olup herhangi bir aybn bulunmad mallara karlk gelirler. Kötü

olanlar ise aypl mallardr. Ayp ne kadar azsa, mal o kadar deerlidir.

Bu ksmdaki mallar, mallarn en kötüleri olan ilenmemi ve yabani

mallardr. Hangi tacir olmak istediine dikkatle bakmalsn!

Allah’n azk edinmelerini emrettii yolcularda yolculuu tamam-

lamakla birlikte geride bir ey kalmaz. Bu bakmdan mesafeye göre

yolcular üç snftr: Kara yolculuu yapanlar, deniz yolculuu yapanlar

ile yoluna göre kara ve deniz yolculuu yapanlardr. Deniz yolculuu

yapanlar iki düman arasnda bulunur. Birinci düman yolun kendisiy-

ken dieri yolda bulunanlardr. Kara yolculuu yapanlar tek dümanla

karlar. Kara ve deniz yolculuu yapanlar ise üç düman sahibidir.

Deniz yolcusu makuller hakknda düünenlerdir. Makuller hakknda

düünmenin bir yönü de dinî konular hakknda düünmektir. Onlar

üphe dümanyla -ki o denizin ta kendisidir- tevil düman arasnda-

drlar. Tevil düman denizde yol kesen dümandr. Kara yolcusu bil-

hassa kendilerini eriata teksif edenlerdir. Onlar zahir ehlidir. Kara ve

deniz yolculuunu birletirenler ise cem’, vccd ve müahede sahibi

sufilerin muhakkikleridir. Onlarn üç düman vardr: Karadaki dü-

manlan tecelli Suretleriyken, deniz dümanlan kendilerine dönük tecel-
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iivi anlamamalar veya tecelliyi tevile kalkmalardr ki, böyle yapmala-

r zorunludur. Kim surî tecellinin hükmü ile daha fazla (bilgi edinme-

yi) engelleyen eksik anlaytan ve de kendilerine dönük tecelliyi tevil

etmekten uzak kalrsa, hiç kukusuz, bu kii dümanlardan emin kal-

m, onun yolu övülmü, ticareti kazanç getirmi ve doru yolu bul-

mu biridir.

te böyle halleri insana kazandran bu zikirdir ve o zikir iltibas

(karklk) zikridir. Bunun nedeni takva zikrinde Allah’n da takva

sahibi olmas hakknda bir tahayyülün bulunmasdr. Bu nedenle Allah

bize kendisinin takva sahibi olmasnn mahiyetini açklam, kulun

takvasyla Allah’n takvas arasndaki fark göstermi, ayetin devamnda

‘Benden korkun, ey akl sahipleri I’
153 buyurmutur. Allah’n takvas hak-

knda onlara ‘sizin üzerinizde bir günah yoktur’ ifadesini bititirmitir.

Yani yolculuklarnda azk edindikleri takvay istemede yükümlülük

kaldrlmtr. Çünkü bu, asl olan Allah’m takvas üzerinde bir ilavedir.

Allah öyle der:
‘

Rabbinizin ihsann istemi olmanzda bir günah yük-

tür.’
1 *'1

Kastedilen takva az olduunu bilmekle birlikte ticarettir.

Söylenecek sözler çok olsa bile, bu kadar açklama yeterlidir. VUlali

hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

BE YÜZYRMKNC BÖLÜM
Menzili 'Onlar mallarndan infak ederler, kalpleri rablerine

dönmeleri hususunda ürperir, onlar iyiliklere koanlardiri

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

iyilikler karsnda kalpler ürperir

Onu elde edince utanrlar

Kul/köle Efendisini raz edecek ie koar

Çünkü insan aceleci yaratlm
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Öne geçmek adamlarn iidir

Birini geçen adam geçmi gitmitir

Allah vârisler hakknda öyle der: ‘Onlarn bir ksm Allah’n izniyle

iyiliklerde öne geçmitir, o büyük bir fazilettir."
56

‘O’ zamiri özneyi gös-

termek lizere ‘öne geçen’ kelimesine döner.

Bilmelisin ki onlarn korkuya kaplmalarnn sebebi
‘Onlar ki verir-

ler
" 57

ayetinde geçen ifadedir. Ayette ‘ma’ edat ‘ellezî’ anlamndadr.

Sonra çoul zamir gelmitir. Allah’n kelam dorudur. Bu nedenle

onlar korkuya kaplmtr, çünkü onlar yerine getirmi olduklar itaat-

lere dair içlerinde bir iddiann bulunacandan emindirler. Bu iddiaya

kar korkuya kaplp ürperdiklerinde, Allah onlara (gerçei bildiren)

keif ihsan etmitir. Allah olumsuzluk anlam tayan ma edatyla ba-

lac deitirmitir. Bu deitirmelere misal olarak ‘Sen atmadn attn-

da, ancak Allah att
" 58

ayetinde geçen olumsuzluk edatn verebiliriz.

Böyle bir insann verilenleri infak etmek hakknda korku nedeniyle

kefi böyledir. Fakat Allah onu yerine gedrmi, yaptklar salih amel-

lerde onlar kendi makamna yerletirmitir.

Sonra onlar zikirlerinde sebebi incelemilerdir. Bu durum ‘

Onlar

rablerine döneceklerdir"™ ifadesinde belirtilir. Yani Allah onlar infak

iini yerine getirdiler diye nitelese bile, verdikleri sadakalarda Allah’a

dönerler. Onlarn kalplerinde ürpertiye yol açan bu sebebi ne kadar

dikkatle incelediklerine bakmalsn! Sonra Allah’n örettii gibi bu

zikri tamamlamlardr. Allah bu insanlara iaret etmek üzere ‘Onlar

iyiliklere koanlardr"60 demitir. Komak hzla giden insann fiilidir.

Onlar Hak vastasyla iyiliklere koar ve iyilikler için yarrlar. Baka

bir ifadeyle iyilildere koarlar ve onlara doru yönelirler. Bu itibarla

iyilikler üç ksma ayrlr: Bir ksm, komann ve yarmann kendile-

rinde gerçekletii iyiliklerdir. kinci ksmda koma iyilikler vastasyla

gerçekleir. Üçüncü ksm kendilerine doru komann gerçekletii
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iyiliklerdir. Bu ksma misal olarak
‘
Mafirete kounuz’161

ve ‘Rabbinizin

mafiretine kounuz5,62
ayetleri verilebilir.

Yarmada süratli olmak zorunludur, çünkü yarma bunu gerekti-

rir. Koma hzl yürümenin üzerinde bir yürüyü tarzdr. Onlarn

hzla gelmesi ve yürümekten daha çounu yapmalar ilahi bir nitelik

olmak üzere hervele (kou) diye isimlendirilir. Bir nitelik sadece Allah’a

özgü ise kul o nitelii ödünç alr. Çünkü yaratlm, Allah’n kendine

izafe ettii bir nitelikte O’na ortak olamaz. Allah’a izafenin zikredilme-

dii bir nitelikte ise insann tasarruf imkân vardr; dilerse onu Allah’a,

dilerse kendine izafe eder! Böyle bir nitelii Allah’a izafe edersen, bir

daha onu kendine izafe etmen doru deildir, çünkü böyle bir özellik

Haklan kendine izafe ettii özellikle ayn hükme sahiptir; bu izafenin

dorudan Allah tarafndan yaplmasyla kulun diliyle ifade edilmesi

arasnda fark yoktur. Çünkü Allah söyledii her sözde kulunun dilinde

bulunduu gibi, yapt ilerle de her nefis üzerinde kaim olandr.

Binaenaleyh
4Hakk söyleyen kitap bizim katmzdadr’163

ayetinde belirti-

len kitap sensin. Sen söyleyensin, çünkü O senin tanmnda ve haddin-

de ayrc fasldr. Ayette ne güzel denilmitir: ‘Allah onlara zulmet-

mez Böylece bize hakk söyleyen bir kitap olduumuzu belirtmitir.

Bizim yegâne erefimiz O’nun katnda bulunmamzdr. ‘

Allah’n katn-

da olan bakidir .’
165

Biz Allah’n bizi nitelemi olduu üzere hakk söyle-

yici olmak özelliiyle ve Allah'n katnda bulunmakla beka sahibiyiz.

Çünkü biz Allah vastasyla konuuruz. Allah kulunun diliyle kendisine

söyletmi olduu sözleri söyler.
‘Hak ile onu indirdi, Hak ile indi .’

166

Allah kimseyi
‘Yapamayacayla sorumlu tutmaz

’167
Sen yerin ve göün

kendisini sgdramad Hakk sdrdn. Allah’ hiçbir ey tartamaz.

Allah herkesi yükümlü klmtr. Çünkü insan her durumda Hakkn

celalinin mahallidir. Kul O’nunla konuur, duyar, görür, koar ve tu-

tar! Öyleyse zaidi kabul bir teklifken vüsat her eye hakkn vermede

tebarüz eder.

Sen O’nunla ol ki, O olsun

Sen olmazsan O da olmaz
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Sen de O’nu yaratansn

Sen 'd' sözüyle yaratlansn

Hâdis olan kimi sdrr:

Mekâna yerleen hâdisi tabii ki

Ona yerlemi olana

'Mekâna girin’ denilen kimselerdir

îlah mekâna girenin sahih i

O bizim için ne güzel mekândr

hsanlarna kar hamd Allah’a aittir. Dünya ve ahirette hamd Al-

lah’a aittir .

c

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZYRM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Menzili 'Rabbinin makamndan korkana gelirsek . .

.' i68

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Rabbin makam; eman yok onun

Gözlerin gördüü delildir ona

Ondan kork ! Tehlikedir o makam

Korkarsan emniyet bulursun

Senin nefsin her iten daralr ve sknt çeker

Senden korkmas nedeniyle

çinde bulunduun bir zaman knama

Knanan sen olursun, zaman deil

çinde bulunmadn mekân doldurma

Evin sahibinin mekân yok
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Sen O’nun benzeri, sen O’nunla oturan

Seninle ünsiyet eden efkat ve ilgi sahibi

Kalclk ve korunmu huriler orada

Bunun için ‘menzilimiz cennetler’ denildi

Allah bize ve sana yardm etsin, bilmelisin ki; ilahî-rabbanî ma-

kam, Allah’n kendisini onunla niteledii makamdr. Hz. Peygamber

bunu bildii için Allah’tan Allah’a snarak öyle demitir: ‘Senden

sana snrm;’

Bilmelisin ki, her inanç sahibine göre her efendi makam, o kiinin

inancnda ina ettii tasavvurla ortaya çkar. Bu nedenle Allah kendisi-

ne izafe ederek ‘rabbinin makam’ demi, makam kaytsz olarak zik-

retmemitir. Kur’an- Kerirh’de Rab ismi snrl ve tamlamal olarak

gelmi, bamsz olarak gelmemitir. Çünkü Allah ‘vaz” itibaryla rab-

dir. Rab ismi ise -kelimenin ilk konulu anlam itibaryla- hakkndaki

inançlar içerebilecek ve sahibinin inancnda o suretle zuhur edebilecek

bir anlama sahiptir. Arif gerçekte arif ise Allah hakkndaki belirli bir

inançla snrl kalmayaca gibi herhangi bir kimsenin inancn öteki

adna eletirmeye kalkmaz. Gerçek arif (hakkndaki) bütün inançlar

toplayan hakikati dikkate alr. Sonra Allah hakkndaki bütün inançlara

amil bir gözle vâkf olmakla birlikte, onlardan birisinin inancnn rab

hakkndaki bütün inançlarn benzeri olmasndan korkar. Böyle birisi

rab ile beraber olduunu zannetse bile ‘kendi rabbi’ ile beraberdir,

yoksa Rab ile beraber deildir! Bununla birlikte serbestlii, herhangi

bir (suretle) snrlanmamas, Hakk her surette ve inançta kabul etmesi

ve buna inanmasyla birlikte, korkmaya devam eder. En sonunda dün-

ya hayatnda gerçein onun söyledii gibi olduunu belirten müjdeler

gelir:

nançta kulun kaytszlnn tanm budur. Hak bütün inançlara

böyle nüfuz etmemi olsayd kenarda bulunmu olur ve rablerin çok-

luunu dile getirenler doru söylemi olurdu. ‘Rabbin kendisine ibadet

etmenize hükmetti.
91*9 Yani Allah inanlan her eyin ayn olduu için,

her inanlan eyde kendisine ibadet etmenizi emretti. Sonra Allah arif
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için onun kendinden bir delil ortaya koymutur; Bu delil arifin her

surete girmesi ve her inanç sahibinin ina ettii suretleri kabul etmesi-

dir. Bu kabiliyet ‘Diledii her surette sem terkip eder'
170

ayetinde belirti-

lir; bu yorm tefsir deil iari bir yorumdur. Tesviye ve düzenleme

esnasnda her sureti kabul etmemi olsaydn, ‘Diledii her surette seni

terkip eder
,171

ayeti gelmezdi. Hiç kukusuz ayet sahih ve söz sabittir.

Buradan Allah’n inanç surederinde tecellisi olduu ve inkâr edileme-

yecei anlalmtr. Allah’ böyle tanmayan kii, kendisini nitelediin-

de rablerden ayrlm bir snrl rabbe ibadet eder ve her inanç sahibi-

nin nefsinde bulunan, rablerden hangisinin gerçekte rab olduunu

bilemez.

Allah’n bu zikirde nefse hevay yasaklamas, belirli bir inanç sure-

tiyle snrlanmay yasaklamaktr, çünkü böyle bir insan hevaya ibadet

eder. Sonra £

Rabbinin makamndan korkan’
172

arif hakknda zikri tamam-

lamtr. Nitekim ‘Nejsi hevadan uzaklatran’
17*

diye de onu tarif etmi-

tir. Yani açkladmz üzere arzudan uzak kalan demektir. ‘Cennet

onun varaca yerdir.’
m Allah onun makamnn elde ettii marifeti

örteceini söylemidr. Çünkü snrl inanç sahibi ona geldiinde, ken-

disini inkâr edecekken nazarî düünce sahibi onu anlamayacak veya

mümin onu tekfir edecektir. Binaenaleyh 'rabbinin makamndan kor-

kan’ kiiyi ancak kendi 'rabbinin makamndan korkan’ tanyabilir, ba-

kas deil!

Emniyette olmalsn, sözünüzü söylemesinden

Sradan bir insan, Rabbi hakknda snrl inanç sahibi

Allah hakknda açkladm üzere inanc olan kii

Allah'n bir mekri ve tuzadr (snrl inanç sahibi için)

Mutlak olan snrll nasl görür ki?

Hakkn diledii ite balangç ve sonuç O'na ait

Kulun mutlaklg Hakkn kendisini onda izhar ermeyi mrar ertii

her sureti kabul etmek iken mutlak mqiyetin sahibi olan Yaratan hak-

knda ne düünürsün? O, zan nedeniyle surederde halden hale girer ve
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bu konuda bir meiyeti yoktur. Çünkü meriyetin konusu yokluktur.

Allah ise varlktr ve dolaysyla O’nun meriyetinin taalluk edecei bir

ey yoktur. Allah kendinde kuluna tecelli ettii üzere bulunur. O’nun

meiyeti Hakkn kendisinde onu görmek istedii bir surette Hakk

görmesi amacyla kuluna taalluk eder. Kul sureti gördüünde, onunla

nitelenir ve onu giyer. Hak ise onu o surette terkip eder. Bu yorum,

‘Diledii her surette’
175

yani halden hale girdii surederde ‘seni terkip

eder’
176

ayetinin iarî yorumudur. Bu yorum marifet ve inançlarla ilgi-

lidir. Yaratma ise Allah’n diledii bir varlk suretinde terkip edilmekle

gerçekleir.

‘Rabb’in makamndan kork, O’nu izafe etmisen

Fakat O’nu tanmsan kendinden korkma

Snrlayandan bakas korkmaz rabden

Dilersen O’nu tamlama yap, dilersen yapma

Çünkü gördüünün ta kendisidir

O’nu niteleyince O’nunla nitele .

Gördüünle snrl kalma

Keij sahibiysen kefe ilave yapma

O’nunla ol ve de olma O’nunla

insaf bilirsen; insafbu demek

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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BE YÜZYRM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Menzili

4De ki; denizler rabbinin kelimelerini yazmak için

mürekkep olsayd, rabbinin kelimeleri bitmeden denizler

biterdi, bir o kadar daha yardma gelse bile .
,.' 177 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Denizler bizim için mürekkep

Aaçlar bizim için kalem

Onlarn czrtlar levhada duyuha

Kulaklarmz o sesleri duysa

Rabbimin kelimeleri tükenmezdi

Hakk övmede da ile vadi eitlenirdi

Allah öyle der: ‘Yeryüzündehi aaçlar kalem, denizler ise ona yar-

dm etseydi, rabbinin kelimeleri tükenmezdi.’
178 Baka bir ayette Hz. sa

hakknda V’nun kelimesidir, Meryem’e atmtr ve kendinden bir ruhtur’
179

buyurur. Allah’n kelimeleri mümkünlerin suretlerinden baka bir ey

deildir ve onlar sonsuzdur. Sonsuz olan tükenmeyecei gibi varlk da

onu snrlayamaz. Demek ki sonsuz olan, sübutu bakmndan tüken-

mezdir. Bu itibarla sübut (sabitlik) hâzinesi, snrlla imkân tanmaz,

çünkü onun geniliinin ulalabilir bir sonu yoktur. Bu hazine, geni-

lii hakknda vehminde vardn her sonun ardndadr. Bu hazîneden

Allah’m kelimeleri pe pee vc ardk tarzda bireyler olarak tezahür

eder. Kelimeler de önceki kelimelerin eserleridir. Öncekiler ortaya

çkanda, varlk bakmndan sonra gelenler onlar rakip eder. Denizler

ve kalemler de kelimeler arasnda bulunur. Denizler mürekkep olsayd,

kalemlerle onlardan baka bir ey yazlmayacak, kalemler ile varlkta

meydana gelen kelimeler -varla girmi olmakla mütenahi olsalar bile-

tükenmeyecekti. Hal bövleyken varln kendisini sdramadg müm-

künlerin bireyleri hakknda nasl hüküm verilebilir ki? te mümkünün

hükmü budur. Durum böyleyken mümkünlerin bir parças olduklar

malumlar hakknda ne düünürsün? Bu husus, parçann ve ksmn
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sonluluk hükmünü tamada bütüne eit olmasna dair sorutabilecek en

garip sorudur. Bununla birlikte malumlar ve mümkünler arasnda

derecelenme malumdur. Sonra bilinenlerden her biri veya her bir

mümkünün süreklilii sonsuzdur, Yine dc onlarn bir ksm dierlerin-

den sonra gelirken sonra gelen öncekinden eksik, önce gelen üstündür.

Her birisi süreklilikte sonsuzdur. Üstünlük ve eksiklik sonsuz olanda

gerçeklemitir. Hakkn varl ise kendine mürûr eden bir ey olmad-

için sonluluk veya sonsuzlukla nitelenmez. O varln kendisidir ve

varlk kendine mürûr etmekle nitelenendir. Kentlisine mürûr cüncin

sonsuz olduu ey, gerçekte mevcut olmas bakmndan sonludur,

çünkü kendinde ayn hakikate sahip olmayandan farkllamasn sala-

yan bir hakikate sahiptir. O hakikat sayesinde o ey kendisidir ve bu

hakikat onun hüviyetidir. Bu durumda o mevcuttur ve sonlulukla nite-

lenmeyecei gibi varl nedeniyle sonsuz olmakla da nitelenemez. Bu.

nedenle sonluluu olmas bakmndan sonsuz iken bu durum yaratl-

mlarn bu konudaki durumundan farkldr. Hadis olan eyler onun

hakikatine ancak bir gök kuan bilmeleri bakmndan bilebilirler.

Gökkuann renginin deimesi yaratlmlarn suretlerinin deime-

sine benzer. Sonra da bütün bunlar görmekle birlikte renklenen bir

ey veya renk diye bir ey olmadn bilirsin. Yaratlmlarn suretleri-

nin Hakkn varlnda -ki O varlktr- görülmesi böyledir. Bu esnada

‘ortada bir ey yoktur ve vardr1

dersin. Çünkü gorüyorken gördüünü

inkâr edemeyecein gibi bildiin halde bildiini bilmezlikten gelemez-

sin. Bu meselede bilinen görülenden farkldr. Ba gözü ‘bir ey var’

derken kalp gözü ‘bir ey yok’ der; birisi verdii haberde ötekini yalan-

lamaz. Allah'tan baka kimse yokken O’nun tükenmeyen kelimeleri

nerededir? Müahede ve bilgi arasnda kalan kii bu ikisi arasndaki

tereddüdü nedeniyle hayrette kalmken onlardan birisini tercih eden

hayretten kurtulur ve tercih ettii yöne -hangisi olursa- gider.

Hak unu ve bunu veren

Sen bunu al onu da al *

Sana verdii her eyi al

Hayrete düme

.
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Bunu bilen kii

Yüce bir imam olur

Bunu söyleyen kii
, V

Onu da söylemeli

Aralarnda ortaya çkar

undan ve bundan yüz çevirme

Bir kavim bunu söylemi

Bir kavim unu demi

Eyay böyle biliniz

Hah olarak bu ekilde

O halde bütün varlk harfler, kelimeler, sureler ve ayeüerden iba-

ret olduu gibi ayn zamanda ‘Kendisine bâtln önünden veya ardndan

gelemedii

’

m büyük Kur'an’dr. Bu itibarla varlk cevheri korunmu

olandr, dolaysyla yoklukla nitelenmez, çünkü yokluk eyliin olum-

suzlanmasdr. eylik ise varlk ve sübut bakmndan bilinendir, üçüncü

bir rütbe yoktur. eyliin olumsuzlanmasm duyunca, bilmelisin ki,

olumsuzlayan kii sübut eyliinden varlk eyliini olumsuzlamtr

(bilgide var olmaktan dta var olmay olumsuzlamtr). Hâlbuki sü-

but eyliini varlk eylii ortadan kaldrmaz. ‘Bir ey deildin
’ 181

aye-

tinde geçen ‘eylik’ varlk eyliidir, çünkü ayette varlk bildiren ‘kane’

kelimesi gelmi, onu olumsuzluk edatyla olumsuzlamtr. Ayn ey

‘Zikredilen bir ey deildi
’ 1X2

ayetinde geçer.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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BE YÜZYRMBENC BÖLÜM
Menzili

'

Allah'n snrlarm aan kimse kendine zulmetmi-

tir, bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir i yapar' 1™

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Varlklar Allah’n snrlarn anca

Yarg günü onlarn durumu hüsran

Allah'tan bakasnn bilmedii hüküm yenilenince

Onu bir terazi de bilmez

lahi varlktr o, sana gelmi olan

Hak Hak’tan inayetle furkan getirdi

Varlk olmasayd, hikmetin srr olmasayd

Alemde varlklar ortaya çkmazd

Varlktr o, onu bilemez

Naks olan Hakkn kemalini nasl bilsin ki?

Allah bize ve sana Ruhu’l-kds ve Ruhu'i-emin ile yardm etsin,

bilmelisin ki:

Allah’n bilinen snrlar var

Onlar bilen yüz çevirmez

Hükmüne bakar, güç alr

Durduu her halde onlara dayanr

Onlar inceleyin, snrlarnda durun

Hakkn an için ihlal etmeyin

Srr onlarda aleni görürsünüz

Bunun için ar gidenler bilmitir

‘ Allah'n yasaklama düerseniz

Bir de keif sahibi olduunuzu iddia edersiniz
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Kendilerine zulmetmi ve perdelenmiler

tiraf ettiklerinde Allah’n muradm

Allah’n kelamnda umut vahi ve gerçekleir demektir

Öyleyse o snrda durunuz

Söylediimi aln ve niteliiniz olsun

Allah’n nitelii olduu gibi umut

O benim katmda zamma göre bulunur

Allah hakknda hayr zanda bulunun

Allah’n snrlar, O’mn yükümlülerin fiillerinde üzerindeki hü-

kümleri demektir. O hükümlerden herhangi biri ancak baka bir hü-

küm nedeniyle alabilecei gibi ilahi bir hüküm olmakszn almas ve

ihlali mümkün deildir. Demek ki ilahi bir hükmün ve snrn almas,

bizzat baka bir hüküm ve snrda durmak demektir. Böyece Allah’n

hükmü olmakszn iler hakknda hüküm verilir ki böyle olmas gerek-

lidir. Bu iin ne kadar srl olduuna baknz!

‘Allah'n snrlan’ demek olan hükümler vacip, haram, mekruh,

mendup ve mubahtr. Hareket veya durmak gibi bir tasarrufta bulunan

kii ya vacipte ya haramda ya mekruhta ya mubahta ya mendupta ha-

reket eder ki bu durum kaçnlmazdr. Tasarruf yaplmas vacip bir ite

olup onu terk ederse, yaplmas gerekli bir ii terk ettii için Allah’n

snrlarn am demektir. Onu terk ederken bir de vacip olmadn
ileri sürerek terk etmise, bu kez vacibi inkâr edecek ekilde haddi

am demektir. Bu konuda Allah’n hükmünden baka bir hükümle

hüküm verilmi olmas gerekir ve kii Allah’n hükmünden yine O’nun

olan -fakat o i haldanda deil, baka bir durum hakkndaki hükmü-

dür- baka bir hükme geçer. Böyle bir insan Allah’n yapmasn vacip

kld ii terk eder veya terk etmesini yasaklad bir ii terk eder.

eriatn yapmasn vacip kld bir ii terk etmeyi zorunlu ve vacip

saymak, büyük ve ar bir ihlal, Allah’n yolundan saptracak ekilde

arzuya uymak anlamna gelir. Binaenaleyh yapmak veya terk etmek

suretiyle haddi amak günah iken, inanarak haddi amak küfürdür. Bu
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itibarla Allah’n hükümlerini deitiren kii kâfir olmu ve hüsrana

uramtr.

Allah’n snrlarn amann baka bir tarz daha vardr ki, o da ha-

kikatleri deitirmek demektir. Haddi bu ekilde aan insan cahil diye

isimlendirilirken bu davran cehalettir. Cehalet eyann zatî tanmlar-

n ve snrlarn bilmemek demektir. Bunlar Allah’a izafe edilmitir,

çünkü eyaya ait snrlar Allah’n öretmesiyle örenilir. Allah bize

eyay kendileriyle öreneceimiz güçleri verendir; bunlar akl ve teo-

rik düünce gibi sayesinde tanmlara ulaabileceimiz güçlerdir. Ayn
zamanda tanmlam olduumuz eyler, makul veya mahsus mazhar-

larda ortaya çkan varlklara ilave bir durum deillerdir; zuhur eden ie

Hak’tr. Öyleyse aklda veya duyuda zuhur eden ey, bizim tanmlad-

mz olduu kadar, o da Allah’tan bakas deildir. Binaenaleyh bizim

ulatmz tanmlar, Allah’n tanmlar ve snrlandr.

Tanmlananlar baz özelliklerde ortak iken baz özelliklerde birbi-

rinden farkl olabilirler. Tanmlar ayrtran fasllar kendilerini ortak-

lardan ayrtran tanm demektir. Sayesinde ortakln ve ayrmann
gerçekletii her ey, bir varln tanm ve haddi demektir. Ö tanmla-

r ve snrlar aan kii, hiç kukusuz, bilgisizlik ve hakikatleri deitir-

mek diye isimlendirilen bir zulümle kendine zulmetmi demektir. Ha-

kikatleri deitirmek ya onlarn cevherlerini bütünüyle veya kurucu

unsurlarm deitirmek suretiyle gerçekleir. Her durumda insan Al-

lah’n snrlarn am, cahil olmu; bu itibarla yaratlma ait olan

tanmla Yaratan’ tanmlamaya kalkmtr. leri kendinde olduu du-

rumdan deitirmi, insan atn kurucu unsuruyla tanmlam demek-

tir. Bu durumda baz ksmlarnda hata yapar ve yanlr, bir ksmn
bilir. Bunlar hükümlerin almasnda olduu gibi gerçekte cahil kimse-

lerdir. Ya da âri’nin getirdii vahyin bir ksmna iman edip bir ksm-
n inkâr eden, gerçekte kâfir olan ve kâfirlii imanna baskn gelen

kimselerdir. Tanmlananda kurucu unsurun ortadan kalkmas, ortak

özelliinin ortadan kalkmas demektir. Mesela insann hayvan oluu,

tanmlanann bireyselliine göre, atn hayvan oluuyla bir deildir. Bu

nedenle parçann ortadan kalkmas nedeniyle bütün ortadan kalkmtr.
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Allah peygamberine ‘Sakn cahillerden olma
’184 ve ‘Sana cahillerden ol-

maman tavsiye ederim’
185

diye emretmitir.

Bu zikirde Allah ‘Bilemez, belki Allah ondan sonra bir i ihdas eder’
186

buyurur. Çünkü insann güçleri içinden Allah bize ancak onda yarat-

m olduklarn bildirmitir. Belki Allah’n bilgisinde veya imkânda

henüz bizde yaratlmam güçler bulunur. Öyle ki (var sayalm ki) ata

sayesinde insann ondan ayrt güçlerden söz edilse, bunlar inkâr

ederdi. Allah’n yollarnda tarikat ehlinin, aldn yeteneinin üzerinde

bulunan bir makamn ispat hakknda söyledikleri sözler vardr. O
makama ulamak, Allah’n peygamber, nebi, veli gibi baz kullarnda

yaratm olduu güçle mümkündür ve söz konusu güç akln verdiin-

den farkl bir bilgiyi insana kazandrr. Bu nedenle akl sahiplerinin bir

ksm o gücün verisini inkâr ederken, eriat bu verileri kabul eder. Bu

itibarla biz, ahiret yaratlnda dünya yaratlnda bulunmayan baz

güçlerin bulunduunu, akln burada o güçlere göre hüküm veremeye-

ceini büiriz. Allah’n bu güçleri yaratt baz kimseler ise zevk yoluy-

la onlara ular ve dünya hayatnda onlar adna bu durum gerçekleebi-

lir. Bu nedenle nefs kendisi adna cennette gizlenmi ve ‘göz aydnl’

mesabesindeki nimetleri bilemez. Cennette gözün görmedii, hiçbir

kulan duymad, hiçbir insann kalbine gelmeyen nimetler vardr.

Binaenaleyh cennette bulunan nimetlerden belirli bir eyi belirlemek

akln bilgi imkânnn dna çkarken akln ‘imkân’ hükmü vermesinin

snr dnda kalmaz. Çünkü akln Allah’n belirlemi olduu hususlar

hakkndak hükmü bilhassa imkândr veya o konuda hayrete düer. Bu

nedenle ayette ‘umulur ki’
187 edat gelmitir. Bu edat (yaratlm için)

beklenti anlam tarken Allah’a izafe edildiinde hiç kukusuz gerçek-

lemi (vaki) anlam kazanr. Bu, dünya yaratlnda Allah’n meydana

getirdii durumdur. Bu itibarla hükümlere gelirsek, bu durum, kya-

mete kadar zahirî ilimde malumdur. Çünkü Allah’n peygamberi müç-

tehidin hükmünün geçerliliini onaylamtr ve bu sayede eriatn

hükmü, Allah katndan müçtehitlerin kalbine kyamete dein iner

durur. Bazen müçtehit daha önce ayn hükmün bulunmad bir ko-

nuda hüküm verebilir ve o hükmü müçtehidin Kitaptan, Sünnetten,

icma veya açk kyastan ortaya çkan delili gerektirmitir. te bu, hü-
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kümler alannda Allah’n ihdas ettii yeni durumdur. Müçtehit veya

onun taklitçisi bu hükmü atklarnda, hiç kukusuz, kendilerine zul-

metmi olurlar.

Bu zikir bu ve benzeri konularda bilgiler verir. Bu zikir hakknda

bu kadar iaret yeterlidir, çünkü bu zikrin verdii bilgiler hakknda pek

çok tafsilat ve misaller vardr, biz sadece onlarn kaynaklarna dikkat

çektik. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.y

BE YÜZYRM ALTINCI BÖLÜM
Menzili 'Seni sabit kûmasaydk, sen de bir miktar onlara

meyletmi olurdun'm Ayeti Olan Kutub'un Halinin

Bilinmesi

I

Dinde bakalara yönelmek bir mahrumiyet

Sonunda ise hüsran var

Azab eriat bildirmi zaten

iki katyla hem; kalbim iman ve ihsan

Bu konuda maslahat gören için i böyle

Hali yalan ve iftira olann durumu nasl olabilir

?

Allah bilir ki ben ‘O’nunla’ demem

Rükünlerim ve eklemlerim kesilse bile

Vallahi bu hüküm sadece bize ait

Burhann hakknda hüküm verdii kuku ve irk gibi

Onu söyleyen kii masum ve sözünde de

Allah katnda delili var

Allah böyle bir hususta, hatta bizzat bu konuda ‘De ki, ey kâfir-

ler
!'’189

suresini indirmitir. Bu sure Kur’an- Kerim’in dörtte birine
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denktir. Nitekim Kur’an- Kerim üçe taksim edildiinde hlas Suresi

Kur’an- Kerim’in üçte birine denk olduu gibi ikiye bölündüünde

Zilzal Suresi onun yarma denktir.

Bilmelisin ki, bu zikir sana keif yoluyla yükümlülük organlarn

öretir. Bunlar sekiz tanedir: Kalp, kulak, göz, dil, el, mide, cinsel

organ ve ayak. Dokuzuncu bir organ yoktur ve yükümlü organlarn

says cennet derecelerinin says kadardr. Kul ibadetini yaparken cen-

netin diledii kapsndan içeri girebilecei gibi dilerse ayn vakitte

bütün kaplardan birden girer. Hz. Ebu Bekir tek bir gün içinde cen-

netin bütün kaplarndan girer. Öte yandan her organa mahsus bir

amel olduu gibi her amele de yaratl âleminden mahsus olan ve

keramet denilen bir neticesi vardr; amelin hali kerameti meydana

çkartr ve keramet yükümlü organla ve o organa mahsus amelin dur

rumuyla ilikilidir. Her organn amelinde bir tafsilat ortaya çkar. Ayn

zamanda amelin Hakkn mertebesinden olan bir neticesi vardr. Bu

netice menzil diye isimlendirilir ve amelin makam onu meydana geti-

rir. Her menzil Allah katnda yükümlü, organla ilikilidir. Her organa

mahsus makamn tafsilat ise farkllklarna göre menzilleri ayrtrr.

Bütün bu hususlar Mevakiu’n-Nûctim adl kitabmzda açklamtk.

Mürid için bu kitap, eyhi mesabesindedir. Mürid her sürçtüünde

eyhi elinden tutar, saptnda ve ardnda ise doru bilgiye yön-

lendirir. Kitap müride bu zikirden ortaya çkan ve kendisiyle doru

yolu bulaca organlar üzerinde taksim edilen nurlarn mertebelerini

öretir. Bunlar hilal, kamer, dolunay, yldz, ate, güne, kandil ve

imein klardr. O nurlarn her birisiyle ilahi isimler ve zata ait

sfatlar ortaya çkar. Sfadar hayat, bügi, irade, kudret, kelam, duyma

ve görmedir; ilahi zat ise bu sfatlarla nitelenendir. Her sfatm bu nur-

lardan bir vardr. Ölçülebilir eya arasndaki ölçüler ve ilikiler,

buradan örenilir. Artk hiçbir husus bu zikrin sahibine gizli kalmaz,

çünkü o bütünüyle nur olmutur! Hz. Peygamber’in ‘Allah'm! Beni

nur yap’ hadisinde belirttii duas bununla ilgilidir.

Bu zikirden güç sahipleri örenilir. Bunlar sekiz güçtür: Bei duyu

güçleri, dierleri ise akl, fikir ve hayal güçleridir. Bu güçlerin dndaki

güçler, sekiz gücün yardmcs mesabesindedir. Bu sekiz güç -ana güç-
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ler olsalar bile- içlerinde yardmc veya anahtar mesabesinde menzilleri

olan güçler de bulunur. Böylece türler içerisindeki derecelenme sürek-

lidir. Mevakiu’n-Nücûm’diL zikretmi olduumuz bu hususlar, bu zikrin

vermi olduklarnn bir ksmidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .

’

BE YÜZYRM YEDNC BÖLÜM
Menzili ' Sabah akam rablerinin rzasn arayarak, dua

edenlerle birlikte sabret, gözlerini onlardan ayrma 190 Ayeti

Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Allah'n öyle birkavmi var ki yaratl gayelerini yerine getirmiler

Bir uu/gidince baka bir snf gelir

Onlarla birlikte sabrl ol! Onlarn hakkm bilmezsin

Onlara verilen rzk sana da verilmezse

inkisar, zillet ve yoksul iken verilir sana

Misk kokulan bulunur, her yandan yaylr

Vasflarn seni aldatmasn, onlarn yerleri var

Sufiler ite bunlardan konumulardr

Allah sana ve bize o nisanlarn da destekledii Rulu’l-kuds ile

yardm etsin, bilmelisin ki; Allah’n öyle kullar vardr ki onlarn halleri

ve fiilleri, Allah’a yaklamalarn salayan bir zikirdir. Bü zikir, Allah’a

dair marifetten sadece tadann bilebilecei hususlar izhar eder. Bu

zikri yaparken sabrl davranan, onlara katlr. Çünkü Allah’n peygam-

berine emrettii veya yasaklad her davran, onlarn hal ve fiillerinin

ayndr. Bununla birlikte Kur’an- Kerim’iri içlerine indii Allah pey-

gamberinin sahabesi olan bu grup ulatklar her eye ancak peygambe-

re uymak ve ondan dinlediklerine anlamak suretiyle ulamtr. Allah
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onlardan dolay kendi peygamberini knamtr. Bundan sonra Hz.

Peygamber onlardan birisiyle karlasa veya onlarn bulunduu bir

meclise otursa, onlar oturduklar sürece kendisi de oturur, onlar ayrl-

dnda Allah’n peygamberi de kalkp ayrlr, gözlerini onlardan ayr-

mazd. O insanlar kendisine geldiinde veya onlarla karlatnda

‘Merhaba! Ey Allah’n kendilerinden dolay beni azarlad kimseler!’

derdi. Onlar da -Hz. Peygamber’in kendini konumak zorunda hisset-

tiini bildikleri için- yannda ksa bir süre kalr, onu megul etmezler-

di. Kim bu zikre devam ederse, bu zikir ona her eyde Hakkn yüzünü

görme bilgisi kazandrr. Söz konusu zâkir her neyi görürse Haldun

yüzünü onda görür. Onlar rablerine gece ile gündüz dua edenler deil-

lerdir. Bu vakit nzk elde etme vaktidir. Allah ‘Sabah akam onlarn

nzklan bu vakitlerdedir
’191 buyurur. Kastedilen nzk Araplara göre

sabah vc akam içilen süttür. Söz konusu insanlarn sabah ve akam

olan rzklar, talibi olduklar Hakkn veçhini bilmekle gerçekleen

bilgidir. Allah
10’nun veçhini (yüzünü) ararlar

’

m
buyurur. Yani sabah

ve akam yaptklar duayla Hakkn yüzünü talep ederler. Onlar, ‘O’nun

yüzü dnda her ey helak olacak
’ 193

ayetinde belirtildii üzere, her eyin

helak olacam bilmi, baki olan aram ve bakiyi faniye tercih etmi-

lerdir. Haldun yüzü eyada kendilerine tecelli ettiinde, bu zikri yapan

zâkir, gözlerini O’nun yüzünden bakasna çevirmeyecei gibi Haldun

yüzü bakan herkesi snrlayaca için çevirmesi de mümkün deildir.

Bu zikirde bir yasaklama gelmitir (‘gözlerini ayrma’194
ayeti); bunun

nedeni onlarn yüzün kendisi deil, yüzü müahede edenler olmalar-

dr. Bu zikri yapanlarn arasndan kendisi için vecih (yüz) tecellisinin

gerçekleip hala zikre devam eden kii, sürekli ilahi veçhi müahedeyi

talep etmektedir. Bunun nedeni mümkünün durumu hakkmdaki bilgi

ile Allah’n anna yakan edebe riayettir. Allah kendisi bir hüküm

vermi olsa bile, herhangi bir varlk O’nun üzerinde hüküm veremez.

lahi edep budur. Bu zikrin ardndan arad yüzün/vecih (tecellisinin)

ortaya çkmad insan ise zikriyle, duasyla onun adna irade edilen

yüzün (tecelli etmesini) talep eder. Her halükarda huzurunda bulun-

duklar sürece Allah’n peygamberi gözlerini onlardan alp bakalarna

bakmamtr.
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Buradan hareketle Hz. Peygamber Allah’m velilerini tavsif eder-

ken öyle der: ‘Onlar görüldüklerinde Allah'n hatrland kimseler-

dir.’ Onlar görülünce Allah hatrlanr, bunun nedeni muratlar olan

ilahi yüzün nurunun onlar için gerçeklemi ve tecelli etmi olmasdr.

Hakkn yüzünün tecelli ettii insanda belli bir eserinin olmas gerekir

ve bu durum kaçnlmazdr. Söz konusu eserlerin bir ksm bakasnn
görebilecei kadar açkken, bir ksm sadece keif ehlinin görebilecei

kadar kapaldr; bazen de onu hiç kimse göremez. Bu ksm en kapal

ve gizli ksm olmakla birlikte kendüiinde açktr ve sahibi onu görür.

Nebilerin dndaki kimselerin böyle durumlar hakkndaki hükümleri

nebilerin (verdii) hükümlerinden farkldr. Nebiler dualaryla Al-

lah’tan talep ettikleri yüzü müahede ederken söz konusu insanlar

görseler bile, kullarn maslahadar için gönderilmi olmalar itibaryla

mudak anlamda onlarla snrlanmazlar. Onlar, sadece gönderilme se-

bepleri olan maslahadarla snrlanrlar. Bu nedenle bazen bu ayette ve

âmâ hakkndaki ayette görüldüü gibi maslahat olmakla birlikte azar-

lanrlar. Söz konusu ayette Allah Hz. Peygambere ‘
Yüzünü ast ve yüz

çevirdi’
155

diye hitap eder. Hz. Peygamber Allah’n azarna maruz kal-

masna yol açan âmâdan, slam’a girdii takrirde pek çok insann s-

lam’a girmesine vesile açacak bir kiinin hidayete ermesiyle ilgili arzusu

ve hrs nedeniyle yüz çevirmitir. Söz konusu kii, Allah’m kendisi

vesilesiyle dinini güçlcndirebilecei birisiydi. Buna ramen bu bakm-

dan deil, baka bir hakikade lgili olarak azarlanmt. ‘
Müstaniye

gelince, sen ona destek çkyorsun’ 196
ayeti buna iaret eder. Allah ayette

ahsn kendisini deil, nitelii zikretmitir. Bu yönüyle zenginlik ilahi

bir niteliktir. Demek ki Hz. Peygamber’in gözü muhtaçlkla tam ola-

rak nitelenmi olduu için ilahi bir sfata kaym, Allah ise onun dikka-

tini ilahi ihataya çekmeyi murat etmi, bir sfatn kendisini öteki sfat

görmekten snrlamamasn istemitir. Baka bir ifadeyle
‘
Allah âlemler

den müstanidir’ 197
ayetinde Hakkn müstaniliini müahede etmek

‘Cinleri ve insanlar bana ibadet etsinler diye yarattm
’198

ayednde tezahür

eden Hakk talep edici olarak müahede etmekten daha üstün deildir.

Hâlbuki müstanilik makam nerede, bu talep nerede? Baka bir ayette

‘Allah’a iyi borç veriniz
’ 199

buyurur. Her halükarda Allah peygamberini
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belirli bir niteliin snrlamasna kar gayrete gelmitir: Hz. Peygam-

ber (birini ötekine tercih etmek yerine) herkese layk olduu üzere

tebessümle davranmal, yanndaki zalimler adna bir maslahatn ger-

çekleecei ölçüde âmânn (gelii) nedeniyle sevindiini göstermelidir.

Bu itibarla güzel ahlakn bir parças olan tebessüm ve tevazu herkesçe

sevilen iki davrantr. Allah ilahi edep makamna ulancaya kadar

peygamberine edep öretmeyi sürdürmü, o makama ulanca Hz.

Peygamber ‘Beni Allah edeplendirdi, pe güzel edeplendirdi’ demitir.

Bu itibarla Allah'n zenginlere dönük bir nispeti ve ilikisi olduu ka-

dar fakirlere dönük bir nispeti ve ilikisi de vardr. Arif insan ise her-

hangi bir varlkta ve ite Hak’tan gelen tecilliyi kaçrmamaldr. Al-

lah’m kullarna talimi ne güzel! Basiretimiz ve idrak gözümüz açld-

nda, Allah’m peygambere mertebeler hakkndaki edebi nasl öretti-

ini, bu öretimde bizim de dikkate alndmz gördük. Hz. Pey-

gamber’e öretilen edeple ilikimiz, ‘Kzm sana söylüyorum, gelinim

sen iit’ deyimiyle ifade edilebilir. Allah edebi öretirken peygamberini

dikkate alm olsa bile, biz de peygamberi örnek alp ona uyduumuz

için, bu talimin maksad saylrz. 'Sizin için Allah'n peygamberinde güzel

örnek vardr.’
200

Allah’n peygamberine yönelik her eitici hitabna

bizim de ortaklmz vardr ve bunun böyle olmas kaçnlmazdr.

Ey dosnm! Bu zikrin meydana getirdii pek çor hayr incelemeli-

sin.
‘
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZYRM SEKZNC BÖLÜM
Menzili 'Kötülüün karl onun gibi bir kötülüktür

,
kim

affeder ve aray düzeltirse, onun ücreti Allah'a kalmt
Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Çirkin belli ksmlara bölünmü

Örfe göre ve eriata göre taksim edilmi
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Kendine kötülük yapan ajfeâen kii

Cezadan uzaklam demektir; kötülük onun kendisi

Çirkinin ve kötünün bulunduu yer olma

Allah yüce sfatla onu süslemi

Allah öyle der: ‘En güzel isimler O’nundur .’292 Her yoksulun mü-

semmasna (isimlendirilen) muhtaç olduu isimler O’na aittir ve Al-

lah’n dnda muhtaç olunan kimse yoktur. Allah ‘Ey insanlar Siz Al-

lah’a muhtaçsnz*203
buyurur. O’na ise ancak örfe veya eriata göre

güzel isimler verilebilir. Bu nedenle Allah isimlerini ‘hüsna (güzel)’

diye nitelemi, bize ‘O isimlerle dua ediniz’ demi, sonra bize tavsiye

etmek üzere, Allah’n isimleri hakknda ‘Yanl yöne sapanlar bir yana

brakn’
20*

diye emretmitir. Yani Allah’a isim vermek üzere güzel ol-

mayan isimlere yönelenleri dikkate almayn. Gerçi o isimler de anlam

bakmndan O’nun isimleri olsalar bile, örfe ve eriata göre iyi-giizel

olarak nitelenmedikleri için Allah’a isim olarak verilmemilerdir. Allah

‘Onun gibi bir günahtr
’205

der. Birinci günah sahibinin Allah katnda

günahkâr olduu dinî günah ve kötülük iken karlk vermekten kay-

naklanan ikinci günah eriata göre kötü olmasa bile cezaya maruz ka-

lan iizen bir fiil olmas bakmndan kötüdür. Misal olarak arta bal

olarak affetme yetkisinin bulunduu ksas verebiliriz. Allah ehli Al-

lah’n kötülüe karlk vermeye ‘kötü’ dediini ve ‘Onun gibi kötü’

buyurduunu görmülerdir. Böyle bir davran yapan insan da o dav-

rann kötü diye isimlendirilmesi ölçüünce ‘kötülük yapan’ diye isim-

lendirilir. Bu nedenle Allah ehli kötülüün bulunduu bir mahal ol-

maktan kaçnm, Allah’n kendisini takdis ve tenzih etmek için zat

hakknda -güzel isimleri kulland gibi- kullanmad bir isimden

(kötü) nefislerini korumak iradesine uyarak, misliyle cezalandrmaya

kar aff yelemilerdir. Allah kötülüün braklp cezalandrmaya

karlmamasna dikkat çekerek
‘Kötülüün karl onun gibi bir kötü-

lüktür
’206 buyurmutur. Ayette ‘kötülük yapann cezas’ denilmemitir.

Kötülük yapan kii yapt kötülük ölçüünce kötülükle cezalandrlr.

Kötülük ise ortadan kalkmtr ve -kendisi mevcut olsayd bile- bir

karlk kabul etmez. Karlk kabul etseydi, kendisi de ortadan kalkar-
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d. Mesela saldrya maruz kalan kiinin yaralandn düünelim. Yara-

lanan kii ksas hükmüyle saldrgan yaralarsa, o da yaralanm olur,

fakat kendisi yaradan kurtulmaz. Binaenaleyh kötülük karl kabul

etseydi, hiç kukusuz kendisi ortadan kalkard; hâlbuki kalkmamtr.

O halde ceza yükümlüde kalmtr. Kötülük yükümlünün fiili olup

mefuü olmasa bile, fiil zamann geçmi olmasyla birlikte ortadan

kalkmtr, dolaysyla ona karlk vermek mümkün deildir. Çünkü

kötülük yok olmu, geride günah ileyen mahal kalmtr. Bu durumda

kötülük yapan insan günahn mertebesine yerletirilmi, onun adyla

adlandrlm, ecza kötülüe izafe edilmitir. Bu nedenle kötülük yapan

kii, kötülüün hükmüne sahiptir. ‘Kim size kar haddi aarsa siz de size

yaplana göre onlara cevap veriniz.’
207 Sözün en dorusu budur. Bunun-

la birlikte bütün ilahi sözler doru ve sahihtir. Fakat sözlerin arasnda

bize nispede doru ve daha doru olanlar vardr. Çünkü daha önce de

ifade ettiimiz üzere, benzerlerin bulunduu bir eyde derecelenmenin

bulunmas kaçnlmazdr. Hiçbir ey Allah’n güzel isimlerinden yuka-

rda deilken ilahi isimler, ihatal olanlar ve olmayanlar diye derece-

lenmi, bir üahi isim ötekinden aa, öteki dierinden üstün olmu-

tur,

Ceza her zaman misle göre verilirken ölçü ve tartnn dnda kalan

ksm -eksiklik olarak deil, fazlalk eklinde- cezann dnda kalr. Bu

nedenle Hak iyiiiktekinden farkl olarak kötülüe misliyle döner. yili-

e kar daha fazlasn vermek verenin övülmesini salayan bir erdem-

dir. Hz. Peygamber dokuz kiiyi öldüren hakknda ne güzel buyur-

mutur. Dostum, vi dinle! Hz. Peygamber ona ksas cezas hükmü

vermi, sonra
cBu adamn öldürülmesi onun öldürmeleri gibidir’ de-

mitir. Hadis ‘kötülüün cezas kötülüktür’
208

ayetini tefsir ederek ksas

uygulayan katil diye isimlendirmi, onu brakm ve balamtr ki,

bu davran siyasetin en büyüüdür.

‘Allak hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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BE YÜZYRM DOKUZUNCU BÖLÜM
Menzili ' Temiz ehrin bitkileri rabbinin izniyle (temiz)

çikfl/2”9 Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Hakka muvafakat kökleri temiz olann ii

Allah diledii üzere eriat getirince uyar

eriata kar direnmek ise doadaki habislikten direnir

Çalman kaplar açan bilir bunu

Doann bilinmezliklerinde bulunan srlara sahip

O’nun sanatndan, yaratrken izhar ettii eydeki srlar

Hz. Peygamber’in çard bir insan gibi

Daha önce toplad her eyi getirmi

Bakas ise kazandnn yansm getirmi

Hepsinin ellerinde olana kar tamah vard

Onlarn sözlerini söylediimizde

Rabbinin çarsna uyan bir kul dedim

O kul emre kotu, kimseye bakmadan

Veya gecikmede zarar veya faydaya bakmadan

Allah Ruhu’l-kuds ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki; Al-

lah bizi davet edip biz dc davet edildiimiz ie icabet ettiimizde bu

zikir bir süreliine Allah tarafndan bize verilmiti. Sonra bizde Allah

ehlinin bu yolda aina olduu bir fetret devri ortaya çkt; yola giren

herkes o fetretle karlar. Fetret gerçekletiinde, onun ardndan ya

daha önceki ibadet ve gayret hali geri gelir veya fetret hali kiiyi b-

rakmaz. Fetret halinden dönenler Allah’n kendilerine ilgi gösterdii

ilahi inayete mazhar olanlardr. Fetret hali bizde etkin hale gelince, bir

vakada Hakk u ayetleri bize okurken gördük: ‘O rüzgârlar rahmeti-

nin önünde müjdeci olarak gönderendir, yüklü bulutlan sevk ettiklerinde o

bulutlar ölü bir topran üzerine gelir ve orayayamur indirirler .’
210 Sonra
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öyle buyurur:
‘Temiz ehrin bitkileri rabbinin izniyle (temiz) çkar.’

211

Ayetle kastedilenin kendim olduumu anladm ve öyle dedim: ‘Allah

bize okumu olduu ayede, daha önceki tevfk haline dikkatimizi çek-

mitir.’ Daha önce Allah, Hz. sa, Hz. Musa ve Hz. Mhammed’in

eliyle bizi o tevfike, yani raz olaca ileri yapma makamna erdirmiti.

Bu itibarla bu yola girmemiz Hz. sa, Hz. Musa ve Hz. Muhammed’in

görüldüü bir rüyayla gerçeklemiti ki o rüya Allah’m bize dönük

rahmetinin bir neticesi ve inayetiydi.
c
Rüzgârlar yüklü bulutlar hareket

ettirdiinde...'
712

ifadesi tevfk ile e anlamldr. ‘Onu ölü bir topraa sevk

ettik.'
212 Ölü toprak bendim. ‘0 suyla ölümünden sonra topraa hayat

veririz.'
214

Kastedilen bizde tecelli eden tövbenin kabulü, salih amel ve

ona balanmann nurlaryd. Sonra misal vererek öyle der:
‘te bu

ekilde ölüleri çkartrz, belki öüt alrsnz

d

215 Burada bir rivayete iaret

edilir. Cisimlerin yaratl hakknda Hz. Pcygamber’den gelen bir

rivayette ‘Allah göün tpk erkekten çkan meni gibi yamur yadr-

masn salayacaktr.’ Sonra öyle eklemitir: ‘Temiz ehrin bitkileri

rabbinin izniyle (temiz) çkar.'
216

Kastedilen temiz (idrak) mahalli nede-

niyle Hakka uymak, O’nun sözünü duymak ve O’na itaattir. Ayette

geçen temizin zdd, nefsin ve tabiatn hâkim olduu kiidir. Böyle biri

gerçekte inayete mazhar olsa bile kendinden çer-çöp çkan bir yere

benzer. ‘Allah'n zincirlerle cennete sevk edilecek kullar vardr’ hadisiy-

le
‘

Göklerde ve yerlerdeki her ey dileyerek veya zorla Allah’a secde eder'
217

ayederi bu konuya iaret eder. Biz de bu hitaba kar ‘Ey Allah’m?

Severek geldik’ dedik.

Bilmelisin d, Allah bu insann varln kendine ibadet etsin diye

yarattnda, onu önce zayf ve muhtaç yaratm, bu esnada insann

ibadeti zorunlu ibadet olmu, yaratl bu hal üzere devam ederken

sonra kendisine güç vermi, kendilerini kullandnda kuvvet kazana-

ca sebepleri izhar ederek bu sebeplerin ardna gizlenmitir. Artk

sadece perdeleri gören insan Hak’tan habersiz kalm, O’nu müahede

edememitir. Allah, kendini yükümlü kld amellerle sebeplerin ar-

dndan insana nida etmi, amcllc ‘ibadet’ diye isimlendirilmi, bu

sayede insann dikkati aslna çekilmitir. nsann asl, zatndan kaynak-

lanarak zevk yoluyla aina olduu zorunlu kulluunu inkâr etmez.
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Ardndan zorunlu bir ekilde bildii sebepleri görmekle ba baa kalr.

Baka bir ifadeyle sebepleri tabiî bir ekilde kabul ederken kendisini

davet eden gayb âlemindedir. Bu esnada ortada zahir veya bâtn ya da

gayb veya ehadet bir ey bulunduunu anlar. Sonra kendine bakar ve

görür ki nefsi de gayb ve ehadet özelliinde bileik bir varlktr. Onu,

bu sebeplerin ardndan, muhtaçln (hatrlamaya) davet eden de

görünmez ve gaybdr. Onun nefsi üzerinde gaybn ehadetle ilikisi

güçlenirse ‘Bitkileri rabbinin izniyle ortaya çkan temiz bir ehir’ haline

gelir ve davetçiye icabete koar. Böyle biri, haklarnda ‘yiliklere koan-

lar, onlar iyilikler için yaranlardr’2™
denilen nefislerdendir. Söz konu-

su nefis sebeplerin birbirinden farkl olduunu ve hangi sebep ortaya

çkarsa ötekini gereksiz hale getirdiini görmütür. Bu durumda zat

gerei belirsiz bir eye muhtaç olduunu anlayarak ona yönelir. Nefis

sebepleri görmü, onlarm birbirinden meydana geldiklerini ve bir

ksmnn ötekilerden müstani kaldn örenmitir. Bu itibarla baz

sebepler gizlenirken bazen bir sebep ortaya çkar. Bunun üzerine Hz.

brahim’in aklna gelmi olan u söz onun da akima gelir
‘

Ben kaybo-

lanlar sevmem ’219
der. Ayn zamanda nefs baz sebepleri meydana geti-

rebildiini görmütür. Bunlar, kendisine yönelmi olduu o sebebin

varl nedeniyle, yükümlü olduu zorunlu ihtiyaçlarn karlamak

üzere kulland sebeplerdir. Bunun üzerine nefis var olmak için kendi-

sine muhtaç kalan ve bu nedenle de ona benzeyen sebeplerin onu köle-

letirmesini kabullenmemi, hiçbir ekilde muhtaç olmayan zengin ve

müstaniye dayanmak istemitir. Öyle birine dayanma arzusunun

nedeni ise nefsin izzeti, kendini beenme duygusu, Allah’n onun tabi-

atnda yaratm olduu yeryüzünde büyüklenme ve hemcinslerine kar

egemen olma arzusudur. Bütün bunlarn ardndan nefis öyle der: ‘Bu

görünmeyen davetçiye uyaym, belki ne olduunu görürüm, belki de

aradmn ta kendisidir.’ Böylece davete icabet etmi, onun gereine

göre davranm, topra rabbinin nuruyla aydnlanm, ‘bitkileri rabbi-

nin izniyle çkan temiz bir ehir’ haline gelmitir.

Baka bir nefis davete uyan nefsin tersine hareket ederek, görüneni

görünmeyene tercih etmi ve üstün tutmu, asldaki muhtaçl sebep-

lerin farkllm ve her sebebin baka bir sebepten meydana geldiini
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ona göstermemi, öyle demitir: Belki beni davet eden görünmez

varlk görünen sebepler gibi pek çoktur. Onlardan biri ötekini gereksiz

hale getirir. Ona uyacama, bulunduum halde kalaym ve zan uru-

na kendimi yormayaym .

5 Böyle diyerek, davctçiye uymak yerine, ye-

rinde çaklr kalr. Allah hikmetiyle belli bir vakit bütün sebepleri on-

dan keserek onu muhtaç halde brakr. Böyle bir nefs görünüte daya-

nabilecei bir sebep bulamaynca, belki elinde kendisini bulunduu

darlktan çkartacak bir imkân vardr umuduyla kendisini çaran gö-

rünmeyene yönelir ve zorunlu bir ekilde onun davetine icabet eder.

Böyle biri verimsiz çer-çöpten baka bir ey yetimeyen verimsiz bir

ropraa benzer. Allah öyle der:
‘
Denizde size bir sknt ulatnda. .

.’
220

Burada Allah sebeplerin ortadan kalkt yere dikkat çekmitir.
‘Dua

ettikleriniz ortadan kaybolur
’221 Yani sebepler kaybolur.

‘

Geride sadece O

kalr.’
222

Sebepler kalknca, Allah kurtarc sebep olur. Sonra da o insa-

n kurtarp selamete çkarttnda, kii öyle der: ‘Beni kurtaran birbi-

rinden meydana gelen sebeplerden biridir .

5

Allah’ sebeplerden birisi

yapan bu kii, kendisinden ancak çer-çöp çkan bir müriktir ve bu

nedenle süratle görünür sebebe koar.

Böylece iki grup birbirinden ayrr. Bu yönüyle asl böyle hüküm

verdii için âlemde bu konumdaki iki frka vardr. Nitekim aslda da

cebir ve ihtiyar, yani zorlanma ve seçim vardr. htiyar nedeniyle elli

vakit namaz onar onar azalarak be vakte kadar inmiken ihtiyar olma-

dnda onlar be vakit olarak belirlemitir, ardndan ‘Benim nezdimde

söz deimez’223 buyurur. Burada O’nu icbar eden malumun verdii

bilgiydi ve Allah herhangi bir ey hakkndaki bilgisini amaz. Zorunlu-

luk ve zaruret halinde Allah’a yönelenler, farknda deilken bu asla

yönelmilerken öteki grup
‘

Dilediini yapandr’224 olmas bakmndan

ihtiyar (seçim) hükmüne dayanr. Hakka dönerken zorunluluk halin-

dekiler daha doru iken ihtiyar ve seçimle hareket edenler muvaffak ve

mutlu klnmlardr. Çer-çöpten baka bir ey çkartmayan yerin ilahi

hallerden karl ‘Yaptm bir ite mümin kulumun cann alrken

gösterdiim tereddüdü göstermedim, o ölümü sevmezken ben gecik-

mesini sevmem, onun bana kavumas kaçnlmazdr’ ifadesinde dile

getirüen tereddüttür. Kutsi hadisin anlam udur: Ben istemesem bile
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onun cann almalym ve buna zorlayan odur. Ben ondan ölümünün

gerçekleeceini örendim. Allah’taki bilgi, bulunduklar hal üzere

mümkünlerden meydana gelmemi olsayd tereddüt ortaya çkmayaca-

gibi Allah fiillerinin bir ksmn istemeden yapmazd.

Bu zikrin vermi olduu yaklatrc bilgiye dikkatle baknz. ‘
Allah

hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

BE YÜZ OTUZUNCU BÖLÜM
Menzili ‘nsanlardan gizlerler; Allah'tan gizlemezler, Allah

onlarla beraberdir, Allah onlarn yaptklarn bili/ 22* Ayeti

Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Allah’ bilmemek beni bilmemek

Bunun için nefsim gizlendi benzerlerimden

Bildim ki Allah bana bakar
.

Akla gelmediini söyledii bir hususta

Yüce lah bize sorunca cevap verilir

‘Niçin yaptnz?’ diye biz deriz ki ‘hüküm hale ait’

Hal vergidir, sen verirsin onu

Varlm korumadn m benzerlerim gibi

Beni knama, bildiini kna sen

Sen onu bilirsin, sözün ve ifadenin rabbini

Allah bize ve sana kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin

ki; Allah’ bilmemek kendini bilmemenden kaynaklanr. O kendisine

dair delili senin kendini bilmen klm, ayeti nefsine yerletirmitir. Hz.

Peygamber Allah’tan aktarrken ‘Kendini bilen rabbini bilir’ demitir.

Allah ne güzel buyurur! 'nsanlardan gizlerler .’
226

nsanlar yaratllar

gerei unuturken unutmayan ve zayi etmeyen Allah’tan ise gizlemez-
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ler; hâlbuki iin tam tersini yapmak daha uygundur. Bununla birlikte

herhangi bir varln ve iin Allah’a gizli kalmas mümkün deildir.

nsanlardan gizlemenin sebebi ise hal ve imkân ölçüünce tahakküm

özelliini sevmek, övülmek ve methedilmek arzusunun insann yaratl

özellii olarak bilinmesidir. Bir insann (gizlemek istedii) iaret edilen

davran örendiklerinde, onu yapann saygnl kendini görenin

gözünden düer ve kii knanr ki bunun nedeni aym cinsten olmaktr.

Bununla birlikte insan o ii yaparken Allah’n kendisini ihata ettiini

bilir. Amel sahibi ilahi isimlerin o ii yaparken onun adna sralandkla-

rn, bilhassa el-Halim ve es-Sabur isimlerini görür. Anlar ki Allah’tan

gizlemek, imkânszdr ve dolaysyla yaplan iin yerine getirilmesi

kaçnlmazdr. Böyle bir insan inançlysa istemeden o ii yapar. Onun

durumu Hakkn mümin kulunun cann istemeden alma benzer ve

kendinde hareket edebilecei bir genilik bulur. Hatta öyle de diyebi-

lir: ‘Burada ben Hak ile eitim.’ Böyle bir sözü edepsizden bakas

söylemez. Baknz! Allah ayetin devamnda öyle der: ‘Allah onlarm

yaptklarn kuatr .’
227

Allah kiinin içinde bulunduu ameli kendi nef-

sinden ihata ettiine dikkat çeker. Baka bir ifadeyle baz eyleri kerih

görmekle birlikte onlar yarattm, baz eyleri de (yaratrken) sevdim.

Böyle demesinin nedeni mümin kulu için mazeret tespit etmektir.

Çünkü Allah’tan gizlenilen ve bu nedenle gizli yaplan bir ii sadece

mümin naho bulabilir. Baka bir ifadeyle yaplan iin dince caiz olma-

dna inanan mümin onu naho bulur. O halde Allah’n eyay ihata

etmesi bizdeki ‘zevk’ bilgisinin benzeridir. Zevk yoluyla bilmek demek

eyay ‘kendinden’ bilmen demektir. Yani ‘zevk’ itibaryla onlarla nite-

lendiinde (kendilerini bilmi olursun). Bilinen eyin (malum) bilenin

hali olduu kimseyle, öyle olmayan bilenin arasnda büyük fark bulu-

nur. kinci kii bilinen hakknda sahih bilgiye sahip deildir. Allah

ayette
‘
O’nun raz olmayaca sözleri söylerler

’228
der. Kastedilen açkça

söylenen kötü sözlerdir. Allah kötülüün açktan söylenmesini istemez.

Bir sözün kötü olduu hükmü ancak sözden örenilebilir; söz olma-

sayd, ona dair bilgi bize ulamayacakt. Kötü olduunu bildirmek

üzere kötüyü söylemek, iyi bir sözdür ve onu söylemek, öretim amac

tad için hayrl bir davrantr. Allah yükümlünün bunu kullanma-
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sna hükmettiinde, kötü sözü açkça söylemez. O halde âlemde amel-

de ortaya çkan her hükmün ilahi bir dayana vardr. Amel hayrl ise

dayand ilahi isim onun karln artrrken, amel kötü ise dayana

kötü fiile efaat ederek sahibinin mazeretini Allah katnda ortaya ko-

yar. Bu nedenle yükümlü kullarn varaca yer her eyi kuatan rahmet-

tir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ OTUZBRNC BÖLÜM
Menzili 'Bulunduunuz her ite veya okuduunuz

Kur'an'da veya yaptnz ite biz sizi görürüz' 22* Ayeti

Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Kul bir ite Rahman bir ite

Hakkn olduu i benim iim deil

Bir ömür O’nun iinde fani olmalym

Onun iine ile karlk vermeliyim

O olmasayd gözüm bakasna bakmazd

Bildik ki O benim aynm, gözüm!

Ben O’nu görünce unuturum kendimi

Hatta ben unutmam; unutmak beni unutur

Bu düstur uzun süre benimsediim bir düsturdu. Öyle ki onun

adyla isimlenmi, farknda deilken onunla bir olmutum. O düsturun

saymaya gücüm yetmeyecek bereketlerini gördüm. Allah’a vekil olarak

nefsim üzerinde gözetmen ve murakp iken kendisinden murakabeyi

örendiim düstur oydu. Vekildim, çünkü nefsi masum peygamberin

diliyle indirilen temiz eriatta belirlenmi özel nitelie sahip olmasn

emreden Allah’t. Bunun yan sra kalbime gönderdii ilhamlar ile tüm
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hareketlerimde ve durularmda olduu kadar kullarnda belirlemi

olduu snr ve ölçülerinde rabbimi ve O’nun emirlerini murakabe

ediyordum. Ben O’nun emir, yasak ve iradesi arama bir terazi olarak

yerletirilmi, emre aykr gelenlerde aykrlklar, uyanlarda da uyum '

yerlerini görebiliyordum. Bu makama beni yerletiren ise Hz. Pey-

gamberi yalandran sure (içindeki bir ifadeydi). O ifade -benim bil-

gime göre- ‘Suna emredilmii gibi dosdoru ol’
230

ayetidir. Allah’n emri

iradesine uygun olduunda, emrettii üzere istikamet ve uyum gerçek-

leirken emir iradeye uymadnda iradenin hükmü gerçekleir vc em-

rin memurda hükmü ortaya çkmaz. Bu haldeyken kendisine kar

gelinmeyen ilahi emrin mahiyeti ile onunla kimin yükümlü olduunu

örendim. Öte yandan kendisine bazen itaatsizlik yaplabilen emrin

mahiyetini de örendim. Gördük ki, o emir vastayla gelen emirdir.

Baka bir ifadeyle o emir, lafeî ve sur bir emirdir. Bu emir -emrin

kendisi deil- onun kipidir. Kendisine kar gelinmeyen ilahi emirle

memur olan kiinin ise mümkünün hakikati (ayn- sabite) olduunu

gördüm. Allah ona ‘ol’ sözüyle yaratmak üzere yönelmi, ‘o da meyda-

na gelmitir.’
231

Böyle bir emir muhatabn herhangi bir ekilde kar

gelemeyecei emirdir. Yükümlü insan ise (emirle) var olan eyin orta-

ya çkaca mahal iken var olan da tekvinin mahallidir. Böylece Allah

ahitlie ‘ol’ der, o da olur. Onun bulunduu yer, kendisini söyleyen

ahidin dilidir ve bu nedenle ahidik -onun tarafndan yaratlm olma-

sa bile- ortaya çkt yere nispet edilir. ahidik o yer tarafndan yara-

tlmam, Allah tarafndan yaratlmtr ve yükümlülerin bütün fiilleri

böyledir. Söz konusu fiilin itaat veya günah olmas, o eyin kendisi

deil, Allah’n fiil hakkndaki hükmüdür.

Bu halde iken eyann benim zatmda veya bakalarnn zatnda

Allah’ zikreden, O’nun hamdini tespih eden somut varlklar olarak

yaratldklarn müahede ediyordum. Bununla birlikte onlara günah

veya itaat ismi veriliyordu. Allah’tan ‘günah’ denilen eyin gerçek var-

lnn olup olmadn örenmek istedim. Acaba günah denilen ey ile

itaat denilen arasnda fark var mdr, yoksa hükümleri bir midir? Mese-

la Allah taknl emretmez, fakat meydana gelen bir ey O’nun em-

rinden meydana gelir. Acaba günahn yaratlmas söz konusu mudur,
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deil midir? Allah bana ‘günah
5
denileriin terk, terkin ise la-ey

,
yani

hakikati olmayan hiç olduunu öretti. Biz de günahn, iaret ettii

gerçek bir varl bulunmayan yokluk gibi olduunu gördük. Bu iti-

barla (günah veya iyi) yaplmayan emirle uyulmayan yasakla snrldr

ve bunun dnda bir ey söz konusu deildir. Bana ‘namaz kl!
5
diye

emredilip namaz klmazsam, Allah’n emrine kar gelmi, asi olmu

olurum. Binaenaleyh ‘yapmadm, muhalif oldum’ sözünün altnda

varl olmayan madum bir eyden bakas yoktur. Ayn ey bana

‘yapma’ denilen yasak için gcçerlidir. Allah ‘Birbirinizin gybetini yap-,

mayn '2 *2 buyurmu, ben ise O’nun yasana uymammdr. Uymama-

nn karl ise varlkta bulunan bir ey deil, yokluktur, çünkü o bir

olumsuzlamayken ben emre uymayp gybet ettim. ‘Gybet ettim’ de-

mek, benim dilimde Allah’n tekvini emirle var etmi olduu bir eyin

ortaya çkmasdr. Var olan o ey gybet denilen özel bir yolla benim

dilimde mevcut olmutur. Bu itibarla o söz, ‘ol’ diyen yaratcsnn ve

efendisinin sözüne uymuken, bana o sözle ilgili olarak efendimin

yasana uymamak izafe edilmi ve emre uymak hali benden olumsuz-'

lanmtir. O halde her iki durumda da var olmayan bir eyi alm ol-

dum; emri terk ve yasak! Benim her nefes bir ite (e’n) bulunmam

kaçnlmazdr, fakat içinde bulunduum i bana ait deildir. Çünkü

benim varlmda ortaya çkan ey Allah’a aittir. Bu durum ‘O her gür

bir itedir
’233

ayetinde belirtilir. Söz konusu iler bizde ortaya çkarken

bizim hakikatlerimiz onlardan meydana gelir. Allah, bizde ve bizden

yaratt eyleri görendir. Bu durum ‘O’na gidersiniz
’234

ayetinde belirti-

lir. Kastedilen Allah’n bizde yaratm olduu cebirdeki iradedir (mec-

burî özgürlük). Biz Allah’n bizde yaratm olduu eyin mahalliyiz.

Demek ki yükümlü insan seçmede mecburdur. Sonra Allah bizde bir

mana yaratm, onun bizim üzerimizdeki hükmünü ise e’n, yani i

denilen bir eye yönelmek olarak tespit etmitir.

Allah bize bu müahedeyi iin nasl olduunu örenelim diye bil-

dirmitir. Bu sayede kendi durumumuz ve iimiz hakknda rabbimiz-

den açk bir delile sahip oluruz. Nitekim Allah peygamberine bilgisinin

artrlmasn talep etmeyi emretmitir. Bu itibarla ileri bilmek, bilgi-

sizlik ölümünü izale eden hayatn sebebidir ve hayat ise nimettir. O
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halde bilgili ve kendine kar adil davranan insan, ilerinde Allah’

unutmayp sürekli O’nu murakabe eden kimsedir. Böyle biri kendisin-

de ve kendisinin dnda gökte, yerde, mele-i a’lâda ve mele-i esfelde

O’ndan meydana gelen ileri görür. Kendi görme gücüyle deil, Hak-

kn hüviyetiyle gördüü bu varlklarn ise O’nun c’nleri olduklarn

anlar. Allah’n hüviyetini de O’nun sfat olarak görür. Böyle bir du-

rumda insan Allah’ Allah ile görmütür. Bu murakabenin kazandrd

bügi budur ve o bilgi Dehr’in hükmüdür. Hz. Peygamber bize ‘Dehr'e

sövmeyin, O Allah’tr’ demitir.

Dehr’den safa vereni al

Brak! Dehr hüküm versin

Dehr bizim rahbimiz

el-Alî ve el-Mukaddim

Gördüüyle hüküm verir

Fasihtir, anlalmaz deil dili

Bir eye ol derse, olur o ey

Edepli ol, sakn iddia etme

Ben ii daha iyi biliyorum deme

Allah’a varr bizim iimiz

Sen de dön ve teslim ol; ii en iyi bilen O

i en salam yapan da O’dur

Perdelerin kalkmasyla birlikte bu gerçek ortaya çkmtr. Perdele-

ri örendiin gibi uymann ve kar gelmenin ne demek olduunu da

örendin. Kimin gördüünü ve kimi gördüünü, kim olduunu, var-

ln yolunun ne olduunu örendin. Bu itibarla Allah hakknda ‘ma-

hiyeti vardr’ denilemez. O’nun hakknda mahiyet sorusuna tenzih

sfatyla veya fiil sfatyla cevap verilebilir, baka bir cevap verilemez.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .*
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BE YÜZ OTUZKNC BÖLÜM
Menzili 'Kukusuz namaz müminler üzerinde vakti belir-

lenmi olarakfarz klnmt Ayeti Olan Kutub'un

Halinin Bilinmesi

Namazn bir vakti var

Güne ve izleri belirler onu, demek ki hüküm günein

Ildadnda kalp gözüyle bir bak günee!

Veya aydnlattnda; nefs ve diyu gözüyle bakma

Ölen vakti feleimde günein zeval vakti

ikindimiz akl ve duyunun birlemesiyle çkar ortaya

Akam Hakkn düüncemden kaybolmasyla çkar

Kuku ve kartrma ortadan kalkar demektir bu

Çünkü sözler bir delil ve istidlal edilir onlarla

Bilgi ve sezgi ayrtrlsn diye

Sonra yats gelir; kzll gittiinde günein

Eyay duyuyla yok edenin gidiidir o

Iklar çktnda ve gözüktüünde

Sanki kabir karanlndan çkm gibidirler .

Gün batm tekrar doum vaktine ular

Güne Ar ve Kürsü için dou yerine döner

Onunla sohbet ettim, kesintisiz bir müahedede
.

Açk vefslt arasnda desteklenmi bir konumayla

Saydaki bu be ey muhafaza edicidir

Benim varlm da be ey korur

Allah öyle der:
cNamazlar muhafaza ediniz

'236 ‘Namazlar5
vakti

belirlenmi, farz klnm ve yazlm be vakit namazdr. Be says

kendini ve dier saylar korur. Dier say yirmidir. Yirmi on saysnn
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iki katdr. On ise çift haneli saylarn birincisidir. Basamaklarn en az

ise iki say arasnda meydana gelir. Benzer ekilde, Allah namaz da

ikiye ayrmtr: Yars O’na ait iken yars kuluna aittir. Allah namazda

yasaklar vc helaller belirlemitir. Mesela kul namaza baladnda, yü-

zünü baka bir amele çeviremez. Dier farz ameller böyle deildir.

Böylece namaz kendini korumu, salât adm hak etmitir; çünkü salâtta

meguliyet vardr. Namaz bakasn da muhafaza eder ki, o da namaz

klandr. Böylece ona namaz klan adn ve onun hükmünü kazandmr.

Bu nedenle Allah namaz be vakit olarak farz klarak vakitlerini belir-

lemitir. Birisi çkar vitir namaznn bee ilave olduunu, bu nedenle

namazn alt tane olduunu ileri sürerse öyle deriz: Vitir bein kendi-

sini koruduu bir sayy eklemitir ki o da altdr. Alt ise ilk kâmil

saydr. Demek ki, korumak bakmndan ona uygun bir eyi namaz

vakitlerine eklemitir. (Sahabe) ‘Be vakit namazdan baka üzerimde

bir farz var m’ diye sormu, Hz. Peygamber de ‘Hayr! Nafile klar-

san, o baka’ demitir. Ardndan onun için açk ve gizli okumay bir

araya getirmi (nafile namaz da farzlara benzetmi), ayn zamanda

söz, fiil, hal ve hareketlerdeki ayakta durma, rükû, secde, oturmak gibi

bütün davranlar toplamtr. Hz. Peygamber bunlar yerine getirip

haklarn zayi etmeyeni namaz sürekli klmak ve huu sahibi olmakla

övmü, bereketi zaman kuatsn diye gece ve gündüze namaz yayl-

mtr. Namazn srlan hakknda Ailah’m diledii hususlan elinizdeki

kitabn namaz bölümünde açklamtk. Ayn zamanda et-Tenezzülatü’l-

Musuliyye adl kitabmzda da namazn durumunu açklamtk.

Allah namaz için yaplacak temizliin (abdest) suyla veya toprakla

yaplmasn emretmitir. Çünkü insann yaratl Âdem’de olduu

üzere ya topraktan veya Âdemoullarnda olduu gibi sudan meydana

gelir. Allah ‘Sizi topraktan yaratt’
237

buyurur. Ayn zamanda su ve

topran karmndan ortaya çkmtr. Bu ise topran suyla karm
demektir. Demek ki Allah namaz için yaplacak temizliin kendisinden

yaratlm olduumuz eyden olmasn bize emretmitir. Demek ki

temizlik kendimizdendir; suyla -ki abdest demektir- ve toprakla -

teyemmüm demektir-. Öyleyse biz -Allah’a hamdolsun- nur üstüne

nuruz! Allah namaz müminlere farz kld. Mümin ilahi çokluun (s-
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farlar) birliini tasdik eden demektir. Bu çokluk Allah’m güzel isimleri

ve farkl hükümleridir. Baka bir ifadeyle her ilahi isim zata delil iken

ayn zamanda baka bir ismin göstermedii anlama delildir ve bu ne-

denle ilahi isimlerde çokluk tezahür eder. Dolaysyla her isim hakikat

bakmndan birdir. Namaz klan kii ise (çokluun birliine iman ettii

kadar) hakikatin birliine iman eder. Böyle bir imana sahip olmayan

kii, Allah’m namaz kendisine farz kld bir mümin deildir.

Allah namaz -imann genellii nedeniyle- âlime deil, müminlere

farz kld. Mümin taklitçi demektir. Baka bir ifadeyle mümin, ihtimale

açk olan haberi tasdik eden kiidir. Böylece mümin asl üzere kalr.

Buna mukabil alime ileri bulunduklar hal üzere bilmesi haberi -onun

zatna göre- ihtimalden uzaklatrma imkân verir. Böyle bir insan

belirli bir haberin doruluunu bilendir. Çünkü haberin kendisi ihti-

male açk olsa bile, kendiliinde iki ihtimalden birisiyle nitelenmi

olmaldr; doruluk ve yalan. Haberin bu iki nitelikten hangisine sahip

olduu ise delille bilinebilir. Alimin pay budur ve alim kii belirli bir

haberin yalan deil, doru olduunu tasdik etmi, mümin ise tasdikin-

de kendisini taklit etmitir. Alim-mümin, haber verenin doru söyle-

dii hakknda bilgiye ve delile sahip kiidir vc ona göre bu belirli haber

dorudur. Rnyle bir insan, hiç kukusuz, mümindir. Âlim kendisine

bilgiyi cehalete çevirmeye kar güvence (eman) vermiken taklitçi

haber verenin doruluu hakkndaki sözünde âlimi tasdik etmi, her

lcisi de iman niteliinde ortak olmutur.

Allah namaz müminlere deil de âlimlere farz klm olsayd, tak-

litçilere farz olmazd. Buna mukabil alimler iman niteliine sahiptir.

Binaenaleyh Allah namaz genel bir nitelii dikkate alarak farz kld.

Allah kullarna tenezzül etmemi olsayd, onlar kendisini bilmek ve

O’na iman etmekle nitelemezdi. Hâlbuki onlar kendisini bilmede

O’nn kendisini bilmesinden daha hak sahibidir. Bu itibarla yaratlm-

larn O’nu bilmesi zorunlu bir bilgiyken ayn zamanda mümkünün

zatnn bir tercih edene dayanmasnn ortaya çkard zatî bir ihtiyaç-

tr. Binaenaleyh Allah’n bize tenezzül etmesiyle O’nu bildik. Allah

bizimle zuhur ederken bizim O’nunla zuhur etmemiz mümkün deil-

dir. Böylece Hak efendilerin ve kullarn niteliklerini birletirirken kul-
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lar baz durumlarda ve vakitlerde Efendinin özellikleriyle zuhur edebil-

seler bile kendiliklerinde rab olma imkânna sahip deillerdir. Burada

biz iin gerçei hakknda konuuyoruz, yoksa kullarn belirli vakitlerde

bulduklar hallerden söz etmiyoruz. Allah’a ait ksm bu taksimden

bilinirken kula ait olan da bellidir. Ortak ksma gelirsek, Allah’a ait

ksm, ortaklnda O’na aittir; kula ait olan ksm da ortaklk esnasn-

da kula aittir ve bu ksm da gerçekte belirlenmitir. Ortaklk gerçekle-

irse, bu ortaklk ortakl gösteren lafzlarda söz konusudur. Gerçekte

ise herhangi bir ekilde ortaklk yoktur. Çünkü her birisi kendisine ait

ksmdadr. Böyle olmasayd, hakikader birbirine karrd. Zaten ka-

rmalar genellikle birbirlerine kar haddi amakla ortaya çkar, ‘/man

eden ve salih amel ileyenler müstesna...
>238 Onlarn says pek azdr. On-

lar zaten pek azdr.

Namazn vaktinde kld halde namaz insan elinizdeki kitabn

farkl pek çok yerinde ve deiik biçimlerde dikkat çektiimiz kader

srrnn bilgisine ulatrmamsa, böyle bir insan namazn vaktine göre

klmamnr. Allah ibadetleri onlarm d ekillerini meydana getirelim

diye farz klmamtr; ibadeder, Allah hakknda ve O’nun katndan bir

marifete ulatrmalar ve delil tekil etmeleri için farz klnmlardr. Bu

yönüyle tilavet esnasnda namazn suretine ona hayat verecek ruh üf-

lemezse, namaz bu bilgiyi temin etmez. Namaza ruh rabbin izniyle

üflenir. Allah
‘

Topraktan ku sureti yarattnda...
>29

der. Bu ifadede Hz.

sa suret yapclara ortak klnmken, onlar gibi knanmamtr. Çünkü

Hz. sa o sured Allah’n izniyle yapmtr. Nitekim Allah ‘O surete

üflersin ve benim iznimle ku olur’
240

der. Ku sureti, (kendisine üflenen

ve ona hayat veren ruh vastasyla) suret olmaktan ayrlp uçan kua

döndüü gibi kulun ameli de öyledir. Kul Hakkn emrettii ameli

iman ederek yerine getirdiinde, hiç kukusuz, Allah o sureti ina etme

izni vermi demektir. Bununla birlikte sureti ina ederken münafkla

ortaktr. Nitekim Hz. sa da topraktan ku sureti yaparken suret yap-

clarla ortaktr. Hâlbuki Allah münafa amelin suretini bu haldeyken

ina etme izni vermemi, amellerin suretlerini inay müminlere em-

retmitir. Binaenaleyh mümin üe münafik arasnda görünüte ortaklk

gerçekletiinde, mümin imanla surete ruh üfler ve o suret kendisini
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yapandan bakasnn göremeyecei bir hayata kavuur. Böyle biri mü-

mindir ve kyamette amelin hayatn kendisine efaat edip elinden tu-

tan olarak bulur. Münafk ise amelinin suretini ölü olarak bulur, ona

‘amelin suretine hayat ver
5

denilecek, o ise baaramayacaktr. Bununla

birlikte gerçekte münafn amelinin sureti de canldr, fakat Haldun

hayat vermesi nedeniyle canldr ve Allah münafn gözünü o surete

verdii canll görmekte perdelemitir. Nitekim Allah bizim gözleri-

mizi de donuklarn veya bitki denilenlerin canlln alglamaktan

perdelemitir. Yine de onlarn canl olduuna inanr ve bunu biliriz.

Çünkü her ey Allah’n övgüsünü tespih eder, zira sadece canl ve ko-

nuan tespih edebilir.

'

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

BE YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Menzili 'Kullarm beni sana sorduklarnda, ben onlara ya-

knm, dua edenin duasna karlk veririm
' 241 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Dua görülmeyenin perdesi

nkâr edilmeyen hakikat bu
’

1

0 yakndr, bilgisiyle ve görmesiyle

Her durumda görülen O

Fakat seni duaya çardnda

Sana bu müahedeyi vermezden önce

Fakat sonradan örenirsin ki:

Dua ettiin ve yöneldiin O’dur

O’na her durumda dua et ve düünme ki:

Dua en uzak perdedir
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Allah kendinden bir rh ile sana ve bize yardm ersin, bilmelisin

ki; Allah’n peygamberine bir ey isteyen kullarnn isteklerine karlk

vermek üzere onlara yakn olduunu bildirmesi, O’nu bilmede bu

yönden eit klnmamz demektir. Taleplere icabet etmedeki ilahi ya-

knlkla ilgili olarak insana ‘ah damarndan daha yakn’ olduunu

belirttii mesafe yaknl bile söylenmi olsayd, (söylediimize delil

olarak) yine de yeterli gelirdi, çünkü bu yaknln gerçeklemesi için

duymak zorunlu deildir. Nitekim talebi ve dilei duymak da icabet

etmeyi zorunlu klmaz. Öyleyse Hakkn bunu bildirmesinden üç fayda

gerçekleir; yaknlk, duymak ve icabet. Bu itibarla Allah kulunda ken-

dine kar delilin olmasna müsaade etmemitir. Zaten ‘Kesin delil Al-

lah’a aittir.’
2*2

Bu zikre yerletirilen kulda zikrin ilk neticesi, Allah’n dndaki

eylere kar zahit olmak ve onlar deersiz bulmaktr. Böyle biri Al-

lah’tan bakasna tevessül etmez. Tevessül Allah’a yaklama talebidir,

hâlbuki Allah bize yakn olduunu söylediine göre, öyle bir talebin

faydas yoktur. Allah’n halleri dorudur. Sonra Allah bize isteklere

karlk vereceini bildirmitir ki, bnn anlam, her eyin melekûtu-

nun O’nun elinde olduunu bildirmesidir. Allah dua edeni korumak ve

istediini gözetmek üzere icabet edeceini bildirmitir, çünkü icabet

zorunludur. Kul ise bazen -maslahatn ne olduunu bilmedii için-

hayrn bulunmad bir ii isteyebilir. Bu durumda icabetin bildirilme-

si, dünya ve ahirette Allah katnda bol hayr ve maslahatn bulunduu

ileri istemesiyle ilgili bir uyar ve ikazdr. Bu zikri bu uyaryla birlikte

düstur edinen kii, dünyevi ihtiyaçlardan birisini belirleyerek, Allah’tan

bir ey istemek yerine, Allah’n belirsiz bir ekilde bildirip tam olarak

belirlemedii hayrn bulunduu eyleri ister. Allah hayrn bulunduu

ii belirlerse, bu kez daha hayrly ve dinine zarar vermeyecek olan

istemelidir. Dinle ilgili konularda da talebini belirleyerek zikredebilir

ve bir bunda bir tuzak ve sorun yoktur. Ayn ey ahiretle ilgili husus-

lardaki talepler için geçerlidir. Bununla birlikte insanlarn rablerinden

istedikleri hususlarn çouna icabet edilmediini bir vaka olarak gör-

düümüz için, bu zikirle ilgili olarak açklamamz gereken bir art

vardr:
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Bilmelisin ki, Allah duaya icabet edeceini bildirmitir. Dua her-

hangi bir ismiyle nida ederek ‘Ey Allah, ey Rab veya Rabbim veya ey

kerem ve azamet sahibi’ demektir. Bu itibarla dua bir nidadr ve Al-

lah’a nida ve hitap etmektir. cabet ise duaya verilen karlktr. Dua
nedeniyle kii, dua eden diye isimlendirilmitir. Nidaya karlk Hak

kuluna ‘buyur’ diyerek karlk verir. O’nun bütün talep sahiplerine

böyle demesi kaçnlmazdr. Nidann ardndan gelen ifadeler ise dua-

nn dnda kalr; bazen -Allah'n buyurduu üzere- icabet gerçekleir

vc nida ettikten sonra aklna gelen ihtiyaçlar sahibine ulaürlr (bazen

ulatrlmaz). Demek ki bu zikirde Allah’n kulun hakknda dua ettii

ie ve talebine karlk vermesi zorunlu deildir; dilerse ihtiyacn kar-

lar, dilerse karlamaz! Baka bir ifadeyle talep edilen her ii Allah kulu

için yerine getirecek deildir. Üstelik bu durum, Allah’n kula dönük

bir rahmetidir. Çünkü kul bazen bir hayrn bulunmad bir talepte

bulunabilir. O talebe icabet edilip o i gerçekleseydi, kulun dinine ve

ahiretine zarar verecek bir sonuç meydana gelirdi; kul bazen farknda

olmadan dünyasna zarar verebilir. Binaenaleyh Allah'n keremi, icabe-

tin talepte bulunulan ite deil -bilhassa açkladmz üzere- duaya

(buyur diyerek) icabetle snrl kalmasnda tezahür etmitir. Bu durum,

varlklarn baki kld için, Efendisinin kölesine dönük en büyük

keremidir.

Bu zikir kulun Hakkn icabetini duymasn saladnda, zikir sa-

hibi icabeti duyar ki bu kaçnlmaz bir neticedir. Fakat zikir sahipleri-

nin icabcd duymadaki zevkleri birbirinden farkldr; bazen bir duyma

ötekinden farkl olarak gerçekleebilir. Bununla birlikte Allah’n bu

zâkire vermi olduu bir alamet olmaldr ve kul söz konusu alamet

sayesinde duasna icabet edildiini' örenir. Malum olduu üzere, Al-

lah onun duasna icabet etmitir. Burada kastettiimiz, kiinin hakkn-

da talep ettii iin -gecikerek bile olsa- yerine getirildiini örenmesi-

dir. Gerçi talebin yerine getirilmesi gecikebilir veya talebin yerine daha

hayrl bir karlk verilerek deitirilebilir. Bazen hal zaman ve mekân-

larn özellikleri o kiiye gösterilir. Bunlar, dua edenin dilekte bulundu-

u eyde hükmü olan hususlardr. Talepte kendisi adna bir hayr bu-

lunmazsa, vebal kiiye döner ve bu durumda kii kendisine kar suç
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ileyen biridir. Allah kiiye (zaman, mekân vb. özellikleri) hakkmdaki

böyle bir keif ihsan ettiinde, duasnda ve dileinde dikkatle davranr.

Bunun yan sra Allah kendisiyle dua ettii isimlerin ve kelimelerin

özelliklerini de kula gösterir. Baknz! Allah, bn-i Baur’a -veya her

kim ise- ayetlerinden birisinin özelliini vermi, o da bu ayet vastasy-

la Hz. Musa’ya ve kavmine beddua etmi, Allah onun duasna icabet

etmi, fakat kendisi bedbaht olmu, Allah da bu ilmi ondan çekip al-

mtr. Bu durum 4Onlara ayetlerimizi verdiimiz, sonra çekip aldmz
kimselerin haberini oku

,Z3 ayetinde belirtilir. Böyle insanlar köpee

benzetilmitir. Allah bu zikri düstur edinen kimseye inayetiyle bu bil-

giyi verir. Çünkü burada farknda olunmayan ilahi bir tuzak vardr.

Özellikle nefis, hemcinslerine baskn gelme arzusunda ve Allah katn-

daki deerini izhar sevmek özelliinde yaratlmtr. Bu nedenle büyük

veliler, kendilerini göstermeyen gizli kimselerdir. Onlarn üzerinde

makamlarnn veya yaratklarn baklarnn onlara çevrilmesini sala-

yacak kurbiyet (yaknlk) izleri görülmez ve onlarla sradan insanlar

arasmda fark yoktur. Hallerin hakim olduu kimseler ise keramet sahi-

bidirler ve dikkat çekerler. Fakat içerdii tuzak ve aldatma nedeniyle

bunu ifa etmez. Çünkü bu davran gözükmesi zorunlu olmayan bir

kimseden -ki velidir- ve olmas gereken yerin dnda ortaya çkmtr.
Bu konuda en çetin i, nefsin tadn almaktr. Böyle bir insan asla kur-

tulua eremez. Hatta bütün âlemi ve varl hükmüyle yönetse bile,

felaha eremez.

Allah’tan bir ey isterken, O’nu raz edecek ileri yapmay, afiyet

ve mutluluu salayacak inayet isteyiniz. "De ki, Rabbim, bilgimi artr.’
244

Bilgi ancak mutluluk getirir. Peygambere emredilen ey bilginin art-

n talep etmesidir. Bunun nedeni istenilen bilginin gerçeklemesinin

tuzak veya aldanmann bulunmad muduluk demek olmasdr. Böyle

bir bilgi matematik, geometri veya astronomi deil, bilhassa Allah

hakkndaki bilgidir. Onlar da bilse bile, o bilgi de Allah’ bilmek hak-

kndaki delili bilmek olurdu. Dolaysyla böyle bir bilgi onun snrnda

durma imkân tanmaz.

Bu zikir faydas çok bir zikirdir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola

ulatrr .’
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BE YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Menzili 'Sen büyük bir ahlak üzeresin

' 245 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Büyük bir ahlaka kabiliyetli olmak

Kerim rabbin bir müjdesi

Hal elçisi koarak getirir sana

el-Altm'in inayet ayetlerini

Onlarda Hakkn makamnda bulun

Hadis, kadim’in yerini alm gibi

Her yönden senin için övgü bir hak olur

Güzel ahlakla saygn oldun

Artk tek vârissin

yi ve Rahim diye hep dua ederiz

Kuku olmayan bilgi senin .

Kelîm'in kardei sana getirdi onu

Halil ve Nedim diye çarlrsn

Hamim ve Kasm diye çarlrsn

Ayet surenin bandan ‘kaba ve kötü (zenim), ..’
246 ksmna kadar

ilahi bir tenezzülle bize okunmu, tilavet esnasndaki bir rüyada Allah

katndaki menzili bize bildirmitir. Bu tarz sahih rüyalar, Allah’n ne-

bevi bir miras olarak bizim admza vahiyden brakt ksmdr ve

bundan dolay O’na hamd olsun. Ben de
cOnlarn mekirleri nedeniyle

gönlün daralmasn ’247 ayetinde bu mirasa vâris oldum. Rüyada tevarüs

ettiim baka iki ayette ‘Gönlünün onlarn söyledikleri söz nedeniyle da-

raldm biliriz
'1248

ile ‘Zikrimizden yüz çevirip dünya hayatn isteyenden

yüz çevir
040

denilir. Nebevi mirasn hakikatlerini lakka’l-yakîn olarak

örenmemi ihsan etmesine karlk Allah’a ükrettim. Umut ederim ki,

nefsin arzusundan konumayanlardan olurum! Allah bizi nefsinin ar-
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zusundan konumayanlardan eylesin. Böyle bir ihsan ‘ilahi koruma’

demektir. Allah bu zikir sahibine hayr ulatrmay irade edince, bir

hadisin (anlamn) ilham eder. Hz. Aye ‘Allah'n peygamberinin ahla-

k nasld?’ diye sorulduunda ‘Onun ahlak Kur'an'd* demi ve bu

ayete iaret etmitir. Allah’m yücelttii her iin büyüklüü, müminler

üzerinde ortaya çkar. Bu zikri düstur edinmi insan, Kur'an’ inceler

ve Allah’n övdüü her nitelii veya bu nitelik nedeniyle övülen her

grubun durumuna bakar. Öyle bir nitelii Allah’m övdüü bir nitelik

olarak görür, onunla vasflanmak amacyla çalr. Allah kitabnda kul-

larndan bir grubu knamak üzere kötü bir özellik zikrettiinde ise söz

konusu özellikten uzak durmas gerekir. Binaenaleyh bu zikri düstur

edinen kii Kur'an’ sadece kendine inmi ve Allah baka birisine hitap

etmemi gibi telakki eder. Böyle davrandnda, onun ahlak Kur’an

olur. Hak onu yüceltir, büyüklüün fayda verdii yerde kendisi de

yücelir.

Güzel ahlak, akl ve örf tarafndan bilinirken güzel ahlaka göre

davranmak ve hareket etmek dince bilinen bir husustur. eriatn belir-

ledii tarzda güzel ahlakla nitelenip kendisini tamamlayan bir unsuru -

ki kötü (diye bilinen) ahlak (belirli bir yorumla) onlara katmak de-

mektir- ahlakna ekleyen kii Hak’tan gelen bütün övgülerle nitelenmi

demektir. Bu durumda bütün ahlak, meru ve makul bir kullanma

göre, güzel ahlaka döner. Bu zikir sahibine en yetkin tarzda inen sure-

nin ayetlerinin manalar açlrken (fetih) ayn zamanda o sürekli dü-

manlk duygusuyla haset edilen ve (dümanln) yöneldii biri olur.

Ahiretin durumu ona açkça gösterilir.

Bu sureden Allah’m peygamberi, kendisinden öncekilerin ve sonra

geleceklerin bilgisini örenmitir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ula-

trr
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BE YÜZ OTUZ BENC BÖLÜM
Menzili 'Allah' ayakta, oturarak ve yatarak zikredenle/ 2™

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Her halde rablerini zikredenler

Alemdeki bütün faziletin sahibidir

Varlklarnda O’ndan bakasn görmezler

_
Onlar sürekli varlkta hükümran olanlar

Haklarm deil, Allah’n haklarn gözetirler

Uyankken veya otururken veya ayaktayken

Kemali elde etmiler; bakalar ise mahrum kalm

Hâkim llah’n hsan ettii bu makamdan

Sfatlarnn konular üzerinde düünürler

Varlklarm ve âlemin varln düünürler

Allah bize ve sana kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin

ki; yaratlmta asl olan, Hak kaldrana kadar, uyku halidir. Hak onu

bazen otursun da rahmetten payna ulasn diye kaldrr. Allah ‘Ölü

idiniz, size hayat verdi
’251

der. Bazen de ‘Ayaa kalkp kazandklarna

karlk her nefs üzerinde kaim olan kimdir?'252 ayetinde belirtilen nasibi

elde etmek üzere onu kaldrr. Allah öyle der
‘Rahman Ar üstüne istiva

etti
’253 Baka bir ayette

<

Allah kendisinden baka bir ilah olmayandr, O el-

lîay ve el-Kayyum’dur
,25i

buyrulur. Arkadalarmz arasndan âlimler,

insann ‘kayyum olmak’ özelliiyle nitelenip nitelenemeyecei üzerinde

görü ayrlna dümülerdir. Bize göre bütün isimlerde olduu gibi

el-Kayyum ismiyle ahlaklanmak geçerli ve mümkündür. Allah öyle

buyurur: ‘Erkekler Allah’n kendilerine olan ihsanyla kadnlar üzerinde

kaimdir .'
255 bliyye’de ziyaretimize gelen Ebu Abdullah b. Cüneyd’e

bu konudaki görüünü sorunca öyle demiti: Cel-Kayyum ismiyle

ahlaklanmak mümkündür.’ Sonra bu görüten döndü, fakat neden

döndüünü bilemiyorum. Allah öyle der: ‘Erkekler kadnlar üzerinde
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Allah’n onlara olan ihsan ile kaimdir.’
256 Ad geçen Ebu Abdullah b.

Cüneyd, Endülüs’ün Runde ehrine ait bir kasaba olan

Kabirfîki’dendi. Ben de kendi ehrindeki arkadalar ve tabileri hakkn-

da latife ediyordum. Kendisi Mutezile mezhebindendi. Gerçei öre-

nince ilahi tehdidin mutlaka uygulanacan ve fileriri insan tarafndan

yaratldn ileri süren Mutezile mezhebinden vazgeçmi, bu görüle-

rin hangi durumda geçerli olduunu anlam, onlar yerli yerine koy-

tu ve baka bir yere tarmam, bu nedenle bana teekkür etmi,

kendisi döndüü için bütün arkadalar vc tabileri Mutczüc’dcn dön-

mü, ben de o süreçte kendisinden ayrlmtm.

te bu, hallerin zikridir ve özel bir zikirle snrl kalmakszn hale

göre ortaya çkar. Bu üç hali (aada zikredilen) elde eden kii varl

elde etmi saylr. Bu zikirde bütün halleri kuatan ayet ‘Her nerede

olursanz, 0 sizinle beraberdir’
257

ayetidir. Bütün halleri kuatan genel

zikir budur ve onun dnda özel zikir vardr. Ayaktaki kiinin zikri

‘Rahman ar üstüne istiva etti’
258

ayetiyken oturann zikri ‘Göktekinden

emin misiniz?’
259

ayeti, uzanann zikri ‘Yeryüzünde ilahtr’
260

ayetidir, Bu

ayetlerin tevili hususunda âlimler arasnda görü ayrlklar vardr. Sen

himmetini bir ie ver ki, danklk senden uzaklasn! Dilersen ‘Rah-

man ar üstüne istiva etti’*
61

ayetini, dilersen ‘Göktekinden emin mi oldu-

nuz?’
262

ayetini murakabe et! Allah gökte olduunda öyle der: Tövbe-

kar var mdr, balanma dileyen var mdr, dua eden var mdr?’ Di-

lersen Allah göklerde ve yerde iken ‘Sizin gizliden ve açktan yaptnz
bilir’

263
ayetini murakabe edersin. Yemein ya olsun istersen ‘Her

nerede olursanz, 0 sizinle beraberdir’
26*

ayetini murakabe edersin. Bir

yerde bulunmamz mahsus vc manevi bulunmay içerir. Mahsus (du-

yusal) olarak yeryüzünde bulunup orada organlarmzla megul oldu-

umuz ilerdeyken manevi olarak himmet, maksat ve düüncelerimizle

bulunuruz. Allah’ meguliyetimizde fail olarak ve niyetimizde niyetin

sahibi olarak müahede ederiz. Sonra tersine döner ve O neredeyse

orada oluruz. Çünkü bulunduumuz her yerde ve durumda sadece O
vardr.



154 Fütûhât- Mekkiyye l6

En güzel durumda ol ki mutlu olasn

En kâmil halde ol ki doruya ulaasn

Söz ile deil halle orada bulun

Kaza sahibinin hükmünde bulun ki maksat olasn

Bu kadar ima kalbi olan veya ahit iken kulak veren için ilahi bir

nasihat olmak üzere kâfidir. ‘Allak hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ OTUZ ALTINCI BÖLÜM
Düsturu 'Dünya nimetini (hars) isteyene onu veririz, onun

ahirette nasibi kalmaz
' 265 Ayeti Olan Kutub'un Halinin

Bilinmesi

Hars (ekin) ikidir; övülen ve knanan

SenO’nun ekincisisin, rztk paylalm

Terk ettiini katmzda arama

Onun peinden gidersen knanm olursun

Fani olann peinden gitme, ona ait deilsin

Bakinin peinden git; i anlalm

Sakn yönelme,faniye eilme

Kaybolur giderfani; Allah’n mekr i malum

Allah onu sana öretir

Varla güvenme! madumdur

Akllysan ahiretin hars peinden git

Hayrlarla nitelenenler gibi

Allah öyle der: ‘Kim iyilik getirirse onun on kat karl vardr .'
266

Dünyadaki iyilik ahiretin ekinidir. ‘Kim ahiret iyiliini isterse, onun iyili-
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ini arttrrz*
267 Yani ona saiih amel yapma imkân ihsan ederiz. Böy-

lece bir hayrdan baka bir hayra koarken hayr içindedir. Baka bir

ifadeyle bir iyilikten baka bir iyilie koar. Ahireti kazandnda, ame-

lin gerektirdii sevaba ve fazlala ular. Ulat karlk, hiçbir gözün

görmedii, kulan duymad, kimsenin kalbine gelmeyen nimettir ki

‘zevk’ demektir. Ahiret hayatnda ekindeki fazlalk budur. nsan

ahirette bütün amaçlarna ularken amacnn ulaamad bir fazlalk

elde eder, ilim sahibi bir eyhe ‘yilik yapanlar için fazlalk vardr’
268

ayetinde geçen fazlaln ne olduunu sorduumda, öyle demiti:

‘Fazlalk akla gelmeyen eylerdir.’ Neyi kastettiini anladm, baka bir

ey de sormadm. Dünya ekini ise öyle deildir, çünkü dünya her insa-

nn tüm maksadarna ulamasna mümkün klacak bir mizaçta deildir.

Allah öyle buyurur:
‘
Sen sevdiklerine hidayet edemezsin.’

269 Hz. Pey-

gamber amcas Ebu Talib’in iman etmesi için çok hrslyd, fakat iman

etmemi, Allah’n bilgisi ve hükmü onda müessir olmutu. Dünya

hayatnn gerektirdii durum bu iken ahiret hayat -bir gecikme ve

duraksama olmakszn- bütün gayelere ulamay gerektirir. ‘Ahiret’

derken cenneti ve cennete girenleri kastediyorum, yoksa dirili gününü

kastetmiyorum. Allah bedbahtlar hakknda öyle der:
‘

Onlara efaatçi-

lerin efaati fayda vermemitir.’
270 Kyametin hükümleri kyamet vaktiy-

le snrldr. Biz bunu iman ile ve keif yoluyla örendik. Allah her

eyin hâzinelerinin kendi katnda olduunu, dünyada ise onlar belirli

bir ölçüyle indireceini bildirmitir. Ahiret hayat gelince, O’nun ka-

tndaki hâzinelerin içermi olduu eylere dair hüküm arif kula döner.

Allah’n mutluluunu kemale erdirdii kimse demek olan arif kul, o

hâzinelere hüküm sahibi olarak girer, dilediklerini -bir hesap veya belli

bir ölçü olmakszn- ortaya çkartr, o esnada dilemesine göre hüküm

verir. Bunun anlam ahirette saadete eren insana tekvin (var etme)

gücü verilip Allah’n katndaki hâzinenin kendisi demek olduunun -

çünkü o Allah katindadr- gösterilecek olmasdr. Bu sayede arif kul,

aklna hangi eyi yaratma düüncesi gelirse, onu meydana getirir ve

dolaysyla ahirette sürekli yaratc olur ve ölçü-takdir ortadan kalkar.

Böyle bir insan cennetin götürüldüü bir yerinde deil, diledii her-

hangi bir yerinde konaklar. Cennette eyaya dönük dolayl ve geçici
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ihtiyac ondan kalkmtr, artk sadece Allah’a muhtaçtr. Eyaya geçici

olarak muhtaç olma halinin kalkm olmasnn nedeni, onun içermi

olduu zillet, krklk ve muhtaçlktr. Hâlbuki cennet bunlarn olaca

bir yer deildir. Muhtaçln yeri genel itibaryla dünya iken ahirette

muhtaçln yeri atetir. Zillet de böyledir. Allah cennetteki insanlara

el-Muzill (zelil klan) isminde tecelli etmeyecei için zelil olmazlar.

Ayn ekilde, Allah kendilerini zelil klacak tarzda el-Aziz isminde de

tecelli etmez. Buna mukabil Allah, meydana getirdikleri varlklara kar
izzetli olmalarn salayan izzet elbisesi giydirir; ailelerine veya yanla-

rnda bulunanlara kar izzet elbisesi giymezler. Onlarn otorite ve

izzetleri ancak kendilerinden meydana gelen eylere kar ortaya çkar.

Onlardan meydana gelen ise onlardandr. Dolaysyla söz konusu eyi

yaratlndan önce müahede ederlerken oiun yaratlma iradesi kendi-

lerine taalluk eder. Bu taalluk o eyin var olmasnn ayndr. Geride

kalann durumu ise göz açp kapatmaktan daha hzldr.

Bu menzilde bu zikrin kazandrm olduu faydalar iyice düün-

melisin. Bilmelisin ki dünyann ve ahiretin oullar olduu gibi her

ikisin birden oullar vardr. Saadete ermi insan iki oulluu bir araya

getiren kâmil vâris, ayn anda yakn-uzak olandr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.'

BE YÜZ OTUZ YEDNC BÖLÜM
Düsturu 'nsanlardan korkarsnz, Allah'tan korkun

' 271

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Bu ayet garip bir ayettir.

Vaka gürdüm, sanki ben

Yeryüzündekiler yeryüzüyle döndürüyorum
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Onlarn bir himmetleri yek fci

Aa âlemden yukar çkabilsinler

Onlar hayret içinde, bir ayrcyok

Emri ve teklifi ayran

Allah’n yaratklarndan korkmayan kimdir:

Sünnet vefarz makamna yerletirilen kii

Allah öyle buyurur: ‘Müminler üzerinde evlatlarnn eleri hakknda

bir yükümlülük olmasn diye...’
272

Bilmelisin ki, kâmil adam, örfiin belir-

ledii mürüvvetin ve erdemin snrlarnda durandr. Orada dururken

.Allah’n kesin emri gelir, bu kez ilahi emre göre hareket eder. Emir

teklif ve arz ise hal karinelerine bakar. Hal karinesi kesin emrin hük-

münü ona vermise, kesim emri yerine getirmek üzere süratle koar ve

emrin karsnda baka bir i yapmas mümkün deildir. Hal karinesi

onu serbest brakmsa, güzel ahlak sahibi olmakla hakknda ahitlik

eden örfe göre davranr. Allah öyle der: ‘Muhammed adamlarnzdan

birisi deildir, fakat Allah’n peygamberi ve nebilerin sonuncusudur .

5273

Peygamber Allah’n hükmüne göre hareket eder. Kâmil iman sahibi

mümin de sradan bir insan deildir. Kâmil mümin, Allah’m peygam-

berinin diliyle kendisine iman etmek hükmünü verdii ve ona iman

eden biridir. Çünkü Hz. Peygamber Allah’a iman eden kii hakknda

‘bana ve benim getirdiime iman eden (kii mümindir)’ der. Allah onu

güzel ahlak tamamlamak üzere göndermitir. Binaenaleyh Hz. pey-

gamberim bütün halleri güzel ahlaktr ve peygamber ahlak haliyle

açklamtr. Hal ile açklamak, söz ile açklamaya göre daha tam, ölçü-

lü ve etkindir. Çünkü Hak:

Kullarna tenezzül eder

Biz O’na doru yükselemeyiz

Çünkü O sürekli el-Alt

Kark bilgi sahihi bilemez O’nu

O’nu görecein bir mekân yok

Ne girme ne çkma var
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Biz bazen bir mekândayz

O mekâna girmemiz mümkün

Cisimler arznda O’ndan çkt

Güzel her ey, çift çift

Kâmil müminin ve peygamberin yaratklar karsndaki durumu

kadir gecesiyle dier gecelerin ilikisine benzer. Allah kadir gecesinin

deeriyle ilgili 'bin ay’ derken süreyi kastetmemi, kadir gecesinin -

hangi varlkta olursa olsun- bütün gecelerden üstün olduuna dikkat

çekmitir.
*

Sende her i ortaya çknca

Bin aydan daha hayrl olursun

Bir gece ki sabah yok

Fecrin nuru ortadan kaldrr oru

Ruh varlnda benden baka deil

Ey kadir gecesi!. Benim kadrim sende

Kadir gecesinde benim varlmdan

Hak her ii indirir durur

Hakkn indirdiklerinden birisi de ‘nsanlardan korkarsnz, Allah’tan

korkmanz daha uygundur
’274

ayetidir. Ayet Hz. Peygamber’in ‘YusuPun

yerinde olsaydm, davetçinin davetine uyardm’ sözüne karlk olarak

indirilmitir. Yani kendisini hapisten çkmaya davet eden hükümdarn

elçisine icabet ederdim. Buna mukabil Hz. Yusuf hapisten çkmam,
kendisini hapseden yöneticiyi kastederek ‘Rabbine dö, ona kadnlarn

halini sor
’275 demi, hükümdar nezdinde suçsuzluunu salamak iste-

mitir. Böylece hapisten çkartarak kendisine iyilik etmemi olur. Aksi-

ne ‘Size ihsanda bulunan Allah'tr .’
276

Geride bir ihtimal kalsayd, hiç

kukusuz, YusuPun güvenilirliine tesir ederdi. Hâlbuki Allah’n elçi-

sinin güvenilir birisi olduu insanlarn kalplerine yerlemeliydi. Bu

nedenle Hakkn davetini reddetmesin diye korku meydana gelmitir.
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Ailah Hz. Peygamber 5

! ise evlat edindii birinin karsn nikâhna

almak suretiyle imtihan etmitir. Araplara göre böyle bir davran

onun makamna zarar verebilirdi. Hâlbuki o Allah’n peygamberiydi ve

Allah insanlara bu iradedeki maksad açklamtr. Bu maksat, böyle

davranlarda müminlerin üzerinden sorumluluun kaldrlmasdr.

Ardndan elçilik görevi ve sonuncu peygamber olmakla kendisini on-

lardan ayrmtr. Allah cihetinden bu hadise Peygamber için hüküm-

darn davetine icabet etmeyen Ysufun yaad hadisenin aymyd.

Peygamberlerin hidayetinin bir yönü de budur. Allah peygamberlerin-

den söz ederken, söz konusu hidayet hakknda Hz. Peygamber’e öyle

demitir:
1Onlar Allah’n hidayet ettii kimselerdir, sen onlarn hidayetine

uy /’
277 Hz. Peygamber Hz. Yusuf’un bulunduu halde olsayd, davetçi-

ye icabet etmez, onun söyledii sözün benzerini söylerdi. Demek ki

‘Ben olsaydm davetçiye uyardm’ sözü Hz. Yusufu yüceltme amacyla

söylenmitir. Nitekim Hz. Peygamber baka bir hadiste ‘Biz kuku-

lanmaya brahim'den daha yaknz’ demitir. Hâlbuki Hz. brahim

veya Hz. Peygamber, insanlarn zannettii üzere bir kukuya sahip

deillerdi ve Hz. Peygamber böyle bir kukuyu kast etmemitir. Hz.

brahim (insanlarn zannettii gibi) bir kukuya kaplm obayd, ken-

disine peygamberlerin hidayetine uymas emredilmi olan Hz. Mu-

hammed kuku duymada ondan öncelikli olurdu. O halde peygamber-

ler ve kâmil müminler, nazar düüncenin hükmüne göre deil, rable-

rinden gelen vahye göre davranrlar. Onlara Allah’tan gelen ise daha

önce söylediimiz üzere bazen emir, bazen teklif ve arz olabilir. Emrin

yerine getirilmesi zorunluyken arz söz konusu olunca daha önce söyle-

diimiz gibi serbesttir. Onlarm Allah’ bilmedeki halleri ise bir kasi-

demizde ifade ettiimiz gibidir.

Hakkn marifetleri kimseye gizli deil

Bir’i bilmeyen mahrum kalr

Baka bir iirde u beyideri yazmtk:

Benim müahede ettiim keyfiyet ve kemiyet ise

Bilgi deildir o! Vehim ve kuruntu denilir onlara
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Kendinde eyi bilmek deildir vehim

Hak nicelikli bir ite tecelli eder mi?

Hak gerçekte açk ve belli

Fakat üzerinde mührümüz olan hakikat

Benimle niçin, nasl, ne kadar ve ne sorularndan münezzehtir

'-mdr' sorusu hüküm sahibidir

Mümkün bir varlk var m? Fazladan

Neyi eklersen vehmin meydana getirdiidir o

Kur’an -düünürsen- bunu der

man edenlere de anlay verilmi

te bu hikmetli insann zikridir. Ona hitabn samayaca kadar

marifet ve adabn özü verilmitir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ula-

trr.’

BE YÜZ OTUZ SEKZNC BÖLÜM
Menzili 'Sana emredildii gibi dosdoru ol'

2™ Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Kimdir müstakimi Kyameti kopan kii

Henüz ölmemitir yine de, kimse bilemez

Ne aile ne çocuk; hiçbiryaratlm

Onu Yaratan’n emrinden uzaklatramaz

Alemin varlnda yegâne dayana

Kendisine dayand lah

Âlemdeki bütün ihtiyaçlar O’na yükselir

hsan sahibidir, muhtaç olmayan Efendi
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O bilgileri snrsz el-Müheymir

ölçülü giden ve yaran kii bilir bunu -

Hz. Peygamber ‘Hûd suresi ve kardeleri beni yalandrd’ demi-

tir. Hûd suresinin kardeleri, içinde istikametin zikredildii surelerdir.

Hz. Peygamber’e ve müminlere istikamet üzere olmak emredilmitir.

Hüküm emre deil bilgiye aittir ve Allah kullarna zulmedici deildir.

Çünkü Allah onlardan onlarn kendileri hakknda verdikleri bilgiyi

bilmitir. Öyleyse bilgi maluma tabidir. Bir ey varlkta ancak kendin-

de bulunduu duruma göre ortaya çkar. Öyleyse ‘Kesin delil Allah'a

aittir.'
279 Gerçei böyle bilmeyen kii, iin kendindeki durumu hakkn-

da bir bilgi ve habere sahip deildir. nsan dta var olmazdan önce

kendinden meydana gelen eyleri bilmez. Ondan meydana gelen iler

Allah’n onun hakkndaki bilgisine göre gerçekleirken Allah bilineni

(malum) bulunduu hal üzere bilir. Böylece ‘Allah kullarnn inançszl-

na raz gelmez
’280

ayeti anlamm bulur. Rza bir iradedir. Bu itibarla

emir ile irade arasmda çeliki bulunmazken çeliki emir ile bilinene tabi

olan bilginin verdii ey arasnda ortaya çkar. Allah dilediini yapan

iken ancak bilginin hükmüne göre irade eder. lahi emirden bize ait

ksm, emrin kipinden ibarettir. O kip Allah’a davet edenin lafznda

yaratlm olan eyler arasnda bulunur. Baka bir ifadeyle emrin kipi,

O’na davet edenin azmda meydana gelip bilinen ve irade edilen hu-

sustur. ‘Rabbim bilgimi artr
’2* 1

ayetini dikkatle incelemek gerekir. Ki-

min bilgisi artarsa, hükmü, de artar. Emrin ve yasan varlnn ortaya

çkaca bir yer olman itibaryla, sana emredilen veya yasaklanan hu-

suslar iyice düünmelisin.

Emrin yarlnn mahalli olmak itibaryla bu düünce sahibinin

görüünde emrin konusu beklemek üzere mahalli hazrlamaktan iba-

rettir. Tekvinle ilgili ilahi emir dorudan (vastaszca) geldiinde,

onun kalpteki eserine baklr: Kalpte emre kar direnmenin ortaya

çkt görülürse, kii hüsrana urayanlardan olduunu örenirken

hüsrana uramas kendindendir. Bunun nedeni, Allah’a kendisi hak-

kmdaki bilgiyi veren bilgi mertebesindeki sabit hakikatinin b ekilde

olmasdr. Kalpte direnme yerine kabul bulunursa da durum böyledir
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(kendindendir). Bu kez söz konusu meru emrin kendinde meydana

gelecei organa bakmak gerekir. Bu itibarla meru emrin kendinde

meydana gelecei organlar kulak, göz, el, ayak, dil, mide veya cinsel

organdr. Organlara bakmak gerekir, çünkü kalpte direnme veya kabu-

lün varlm görüp ayrldktan sonra Hakkn bilgisinin bizdeki hük-

münü murakabe etmeyi sürdürürüz. Böylece içinde bulunduumuz

durumu örenmi oluruz. Binaenaleyh Allah bizde ancak bizim vas-

tamzla hüküm verir. Aadaki beyiderde bunu açkladk:

Ey suçlanan fakat netice olan azap!

Ey yüceler yücesi dolunay! '

Biz kendimiz hakknda hüküm verdik

stersen aleyhimizde veya lehimizde hüküm ver

Bizde hüküm verince sen

Ancak bizimle hüküm verirsin

Murakabesinde böyle bir hale sahip birinden verilen emre aykr

davrann gerçeklemi olmas kendisine zarar vermeyecei kadar

Allah’n bir ihsan olarak -yoksa zorlama deil- O’nun katndaki dee-

rini eksiltmez. Çünkü mudulugu kazandran maksat gerçeklemitir.

Söz konusu maksat yaratma fiilinde Allah’ murakabedir. Bu bilgi,

deerini ancak onu hal edinenin bilebilecei zevk olduu gibi ayn

zamanda anlayan kimse adma kaderin srrdr. Zayf imanllarn maruz

kalaca zararlar nedeniyle, insanlar kaderin bilgisinden engellenmi-

lerdir. Binaenaleyh bilgisi bürün âlemden gizlenen
c

kader srr’, bilgi-

nin bilinene tabi olmasndan baka bir ey deildir. Demek ki, kader

srrndan daha açk bir husus olmad gibi kula daha yakn birisi de

yoktur. Kimin hali böyleyse, hiç kukusuz, sayesinde emir alman isti-

kamet derecesini elde etmitir. O emir, murakabeyle gerçekleen emir-

dir.

Hüküm, var olana tabi

Zorluk bunu anlaynca kolaylar
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Bu nedenle Hz. Peygamberin saçlarnn beyazl çok deil, yir-

miye ulamayacak ekilde sayl saçlan beyazlamt. Hz. Peygamber

‘Benim saçlarm beyazlatt (beni yalandrd)’ demitir. Bu düünce

olmasayd, Hz. Peygamber’in saçlan beyazlamazd. Durum söyledii-

miz üzere kendisine açklannca, saçlarn beyazlamas kesilmi, kendi-

sinde tasa bulunmam, hadiselerin kaynan anlam, kendisine emre-

dildii üzere dosdoru olmutur. Allah bize kendilerine nimet verdii

nebilerin, sddîklarn, ehitlerin ve salihlerin yolunu nasip etsin!

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr. y

BE YÜZ OTUZ DOKUZUNCU BÖLÜM
Menzili 'Allah'a kaçnz'2*2 Olan Kutub'un Halinin

Bilinmesi

Allah’a kaçan herkes isabet etmi

Rahman’dan kaçan hüsrana uram

Kendisine yakn kldnn hayat düzelmi

O’nunla ve O’nda hayat ho olmu

Sana gösterdii kimsenin halinin görünce

Seraba tecelli ettiinde

Onun umudunda kanmay görürsün

Saki ise perdenin ardndadr

Oraya geldiinde susam bir haldeydi

Kâse ve arap elinde

Onu bol bir su olarak bulmad

Sadece bulmu ve yitirmi
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Ab- hayat onunkendisiydi

Buna muhalif olan isabet etmedi

Hz. Musa, dilediini yapan ve Allah’n kendisine musallat etme-

sinden korktuu Firavun’dan kaçarken; Allah ona peygamberlik ve

risalet demek olan hüküm vermi, daha önce korkarak kaçt Fira-

vun’a elçi olarak göndermitir. Kendi can hakknda bir yaratlmtan

korkarak kaçmak Hz. Musa’ya (bu yüce görevi) kazandrmiken kendi-

lerine Allah’a kaçmak emredilen bir Muhammedi olarak neredesin?

Allah seni birinci maksatta sonlanma bildiren edatla snrlam, balan-

gc ve sonu seni için birbirine balamtr. Allah bize öyle der: ‘Al-

lah’a kaçnz .'
283 Musevî olan -den/-dan (Firavun’dan) kaçarken, Mu-

hammedi olan Allah'n kaçmay kendisine emretmesiyle -c/-a (Allah’a)

kaçar. Hz. Peygamber’in eriat ne kadar mükemmel, mertebesi ne

kadar yücedir. Hüküm kesilmi, peygamberlik bitmitir. Bu nedenle

Hz. Peygamber ‘Risalet ve nebilik kesilmi, benden sonra nebi yoktur’

demitir. Meru hüküm ise dünyann sona ermesiyle birlikte biterken

hüküm -vastasz olarak- kendisine kaçtmz Allah’a döner.

Allah’a kaçmann neticelerinin deeri takdir edilemez. Bu keif

Muhammedi bir keif olmas itibaryla srf peygamber olmalar bak-

mndan peygamberlerin keiflerinden üstündür. Allah’a kaçan kii

onlar kendi mekânlarnda sabit tutarken kefiyle birlikte yükümlülük

hitabnn üzerine geçebilir ve hakikatin birliini görüp orada durur.

Oradan çokluun birliini örenir. Bu durumda kendisini çokluun

birliinde onlarla birlikte görür ve rabbinden bir delil ve basirete sahip

olarak nefsine yükümlüler arama katlmasn emreder. Duyulur nefis-

ler, orada kendi ilerinden Allah’a kaçanlardan ayrlr. Onlar masum

ve korunmu bir halde görür. Onlarn içinden peygamberler, günahtan

korunmu kimseler iken veliler de muhalefet etme hususunda muhafa-

za edilmi kimselerdir. Bu nedenle peygamberler teri (hüküm koyma)

yetkisine sahipken veliler orada müahede ettikleri eye göre edilgen

kalrlar. Böylccc onlar muhalefet ederken basirete sahiptirler. Onlar bu

muhalefete çarmaz, peygamberlerin yapt gibi sadece Allah’a davet

ederler. Allah peygamberine öyle demeyi emretmitir: ‘Bern ve bana
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uyanlar basiret üzere Allah’a davet ederiz
’284

Hz. Peygamber burada

kendisini yalnz zikretmemi, kendisiyle birlikte tabilerini zikretmitir.

Onlar, kademinde (ayak izinde) bulunmadklar sürece, tabileri ola-

mazlar. Kademinde bulunduklarnda ise onun müahede ettiini mü-

ahede eder, gördüünü görürler. Siz de Allah’ bilen ve Allah’a davet

edenlerin sözlerini aln, onlarn hallerine ve fiillerine bakmaynz. On-

lar Hakkn bu hususta açklam olduu bilgiye göre davranrlar, on-

lardan baka bir iin gerçeklemesi mümkün deildir. Salih bir insan

salihlerle oturanlar hakknda ‘Onlarla oturup da hakka’l-yakin olarak

örendikleri hususlarda kendileriyle ters düenin kalbinden Allah iman

nurunu çekip alr’ demiti. Onlarla oturann onlar gibi davranma hakk

yoktur. Onlarla oturanlarn görevi, kendilerinde tecelli eden hakikat

ilimlerine dair salih insanlarla tartmamaktr. Onlarn halleri hakikate

göre yürür. Bu nedenle söz konusu kii (salih insanlara itiraz eden

hakknda) ‘Allah iman nurunu onun kalbinden çekip alr’ demitir.

Kalbinden iman nuru alman insan ise Hakka bu derece yakn olanlarn

O’na dair bilgilerini ve haberlerini tasdik edemezler.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

BE YÜZ KIRKINCI BÖLÜM
Menzili 'Onlar yanlarna çkana kadar sabretselerdi, kendi-

leri için daha iyi olurdu
' 285 Ayeti Olan Kutub'un Halinin

Bilinmesi

Allah’a yönel sen, brak sebepleri!

Bar yolunu tut; girme savaa

Varlktaki her bir srr iyi düün

Bir güçlük ve zorluk olmadan kolayca gelir sana

Rahman’a itimat ettiinde bir kez

Her sebepte Rahman’n karsnda bulun



\
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O'nünla birlik ol, nicelikle bulunma, görürsün

Dilediin suretleri ve sebepleri

Bilmediin bir ie seni davet edince

icabet etme, çünkü bilgi nispetlerde

Tartma! Bütünüyle Allah’a balan

Sava çkarma, Allah’n hilesi talepte

simleri yüce ve münezzeh Allah öyle buyurur: ‘Allah sabredenler-

le beraberdir.
1286 Her iin esas bu beraberlii görmektir. Binaenaleyh

c
Allah takva sahipleriyle ve iyilik yapanlarla beraberdir.’’

287
Allah sabre-

denler, takva sahipleri ve O’nu görür gibi ibadet edenlerle beraberdir.

Bu zikir Allah’n bilhassa sabredenlerle beraber olmasnn müa-
hedeyi salar. Buradaki sabr yanlarna çkana kadar peygamberin bek-

lenmesiyle ilgilidir. Peygamber’e kar sabrda durum böyleyken, Al-

lah’a kar sabretmede durum nasl olabilir? Allah’m peygamberi her

nefesinde Allah’ zikrederdi. Allah ise O’nu zikredenle birlikte oturur.

Demek ki Allah peygamberi her daim Hak ile oturmaktayd. Hz. Pey-

gamber birinin yanna geldiinde,' ya müjde vermek veya tavsiyede

bulunmak üzere rabbinin katndan çkarak gelirdi ve bu nedenle ‘

Onlar

adna daha hayrl olurdu’
288

demitir. Hz. Peygamber’in onlarn yanma

ahiretlerine dair onlar üzecek bir durumla çkm olsayd, bu durum

‘onlar adna’ hayrl olmazd. Allah peygamberin onlarn yanma çkma-

snn dala hayrl olduuna ahitlik ettiine göre, hayrn gerçeklemesi

kaçnlmazdr; söz konusu hayr söylediimiz üzere iyiliin müjdelen-

mesi, tavsiye, nasihat veya onlar saadete yaklatracak bir emri açkla-

maktr, bunun dnda bir i deildir. Bu itibarla Hz. Peygamber’in

lisanyla gönderilen eriat hakknda nefsini sabra altran birinin yan-

na Allah mutlaka peygamberini ‘çkartr.’ Bu çkma o kiinin Allah

katnda hayrna olacak bir ile ya görecei bir rüyada veya kefinde

gerçekleir. Rüyada dedik, çünkü Allah’n peygamberinin suretine

bakas giremez. Kim peygamberi görürse, hiç kukusuz onu görmü
saylr. Buna mukabil Hakk rüyada görmek öyle deildir. Allah bütün

eyann suretlerinde tecelli eder ve eya ancak O’nun vastasyla ortaya
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çkar. Binaenaleyh arif de gördüü her eyin Hak olduunu bilirken

böyle bir bilgi insana mutluluk ve bedbahdk kazandrr. Hz. Peygam-

ber ise böyle deildir. Bu nedenle peygamberin görüldüü rüyaya

itimat edilirken Hakkn görüldüü rüyaya itimat edilmez. Dikkat çek-

tiimiz bu nedenle insanlardan ve cinlerden bazlar ilahlk iddiasnda

bulunmu, bu iddialar kabul edilmi, Allah’n dnda onlara ibadet

edilmitir. Hâlbuki hiç kimse Allah’n peygamberi Abdullah olu Mu-

hammed olduunu iddia etmemitir. Bu itibarla peygamberlik iddia-

snda bulunanlar, Muhammed olduklarn deil, Allah’n peygamheri

olduklarn ileri sürmü, iddialarna karlk delil getirmeye çalmlar-

dr. Demek ki kefinde veya uykusunda Allah’n yaratklarndan hiç

kimsenin ekline giremeyecei bu özel adn korunmuluuna dikkat

ediniz. Hz. Peygamber’in rüyadaki sureti uyankken olan suretiyle

birdir. O’nu rüyada gören kendisini görmütür. Bununla birlikte gö-

rüldüü rüyada Hz. Peygamber’in süreri gerçek suretinden baka ol-

duu halde iyi bir surette görülürse bu durum görenin haline dönebi-

lecei gibi rüyann görüldüü mekânda insanlarn ilerini deruhte eden

yöneticiler nezdinde eriatn uygulanma tarzna döner. Hz. Peygambe-

rin suretindeki bakalama kötü bir hal almsa, bu durum da görenin

haline ve rüyann görüldüü mekâna göre deerlendirilir. Bunu bilme-

lisin! O halde Hz. Peygamber’in rüyadaki sürerindeki iyi veya körü

tarzdaki bakalama, kendisi hakknda ve bulunduu mekânda görevli

valiler hakkndaki gerçei ve durumu bildirmesi ve söylemesidir. Al-

lah’ rüyada görmek ise öyle deildir, çünkü O’nun dnda hiçbir ey

yoktur ve Hak’ta her ey güzeldir, herhangi bir çirkinlik söz konusu

deildir. Bir eyin çirkin veya kötü olmas eriat ile veya gayelerle veya

mizaca yatkn olup olmamayla ilgiliyken nazarî düünce sahiplerine

göre kemal ve eksiklikle ortaya çkar.

Bu düsturun sahibi Hz. Muhammed’c çok salâvat getirir. O zikri

yaparken kendini zorlar ve peygamber kendine çkncaya kadar sab-

retmesi gerekir.

Bu kademde bulunan bir adamla karlatm. O da biliyye’de bü-

yük bir demirciydi ve kaynak ileri yapard. Hz. Muhammed’e salâvat

getirir, bu isimden baka bir ey bilmezdi. Onu gördüm, bana dua etti,
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ben de ondan faydalandm, sürekli Hz. Muhammed’e salâvat getirmek-

le meguldü, insanlarla ihtiyaç ölçüünce konuuyordu. Biri gelip

demirle ilgili bir i yapmasn istediinde, ona bu art söylüyor ve

baka bir söz eklemiyordu. Bu nedenle yannda duran kadn, erkek,

çocuk, herkes ayrlncaya kadar Hz. Muhammed’e salât ü selam geti-

rirdi. O adam ehirde bu özelliiyle maruf olan Allah ehlinden biriydi.

Bu zikrin sahibine kazandrd bütün bilgiler masum ve doru bilgi-

lerdir. Ona bu hususta gelen her bilgi, peygamber vastasyla gelmi,

kendisine tecelli eden ve haber veren o olmutur.

Ebu Yezid el-Bestamî zamannda bir adam baka biriyle karlap

ona ‘Ebu Yezid i gördün mü?’ diye sorunca, adam öyle cevap vermi:

‘Allah' gördüm, Ebu Yezid'i görmeme gerek kalmad!’ Bunun üzerine

soruyu soran adam öyle demi: -Ebu Yezid'i bir kere görmen Allah'

bin kere görmenden daha iyidir.’ Bu sözü duyunca kendisine doru

gitmi ve adamla birlikte yolda oturmu. Ebu Yezid omuzlar üzerinde

abas bulunduu halde oradan geçerken kendisini görmüler. Ebu

Yezid’i tanyan adam kendisine ‘te Ebu Yezid’ deyince, adam Ebu

Yezid’i görür görmez dümü ve ölmü. Yanndaki adam ölenin du-

rumun Ebu Yezid’e bildirince Ebu Yezid öyle demi: ‘O adam kendi

ölçüsüne göre Allah' görüyordu. Bizi gördüünde Allah ona bizim

ölçümüzce tecelli etti ve bu tecelliye güç yetiremedi, öldü.’ Ebu

Yezid’de hal böyleyken, Allah’ Muhammedi surette ve Muhammedi

gözle görmemizin olabilecek en kâmil görme olduunu anladk, insan-

lar hem konumalarmz hem kitaplarmzla bu ie tevik ettik.

e
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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BE YÜZ KIRKBRNC BÖLÜM
Menzili 'Sizden zalim olanlara büyük azap tattrrz'2™

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Zalimin nefsine kar Allah’nyardm

Kimsenin artk galip gelemeyecei bir yardm

Bakas O’nun adna zulme urarsa

Ayrc bir hükümle dilediine hükmeder

Önce Allah’n haklar

Akll için nefsin hakk sonra gelir

Sonra derece derece bakalarmnki

Alim ve fazl insan böyle bilir bunu

Zulüm azab bir zevktir, saknnz

Hem dünya ve hem ahirette

Zevk ilimlerini bilemez

Dünyada hükümlerim gören kii

Allah Ruhu’l-kuds ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki; bu-

rada zulüm (
lman edip imanlarna zulüm kartrmayanlar,290 ayetinde

gelen zulümle ayn anlama gelir. Bu zulüm hakknda Hz. Lokman

(as.) oluna ‘
Allah’a irk koma, kukusuz irk büyük zulümdür’291 demi-

tir. Nitekim Hz. Peygamber de zulmü böyle yorumlamtr. Bu ayete

göre bu zikre devam eden insan Allah âlemde onun makamna yerle-

tirir, kullarnn iini ona yükler. Kul ulamas umulan her dereceye

ulasa bile, yine yaratlm (kul) olarak kalr. Mümkünün hakikati ise

acizliktir. O halde tasarruf mertebesinde ‘zevk* itibaryla bir eksikliin

olmas kaçnlmazdr ve bu nedenle nefsin hissettii (psikolojik) azap-

tan büyük bir zevki yaam olmaldr. Allah hepsini raz etmeyeceine

göre insann bütün âlemi raz etmeye gücü yoktur. Allah kulun sahip

olamayaca bir genilie sahiptir. Halife olabildii ölçüde geni olsa

bile tabiatn darlnn onun üzerinde hüküm vermesi gerekir. Bu
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durumda halifenin genilii ilahi genilik karsmda daralr, büyük

azab tatt ölçüde azap hisseder. Bu kii Allah katndan Allah’n em-

riyle vali olmutur. Allah kâmil peygamber hakknda öyle der: ‘Gönlü-

nün orlarm sözleri karsnda daraldm biliriz.’
292

Yani onlarn Allah

hakknda söyledikleri sözler ve peygamberi tekziplerine kar peygam-

berin gönlü daralr. Peygamberin tatm olduu büyük azap budur.

Bu zikirde söylenen zulüm ilahi arzdan kaynaklanan valilik gerçek-

lemezden böyle bir görevin ortaya çkmasyla ilgilidir. O vali emir

karsnda daralr ve zalim diye isimlendirilmez. lahi görevlendirme

varken zalim olabilir ve büyük azab tadar. ‘Kukusuz biz emaneti gökle-

re, yere ve dalara sunduk
’293

Kullar içerisinde Hakkn vekili olmaktan

daha büyük bir emanet olabilir mi! Dolaysyla Hakkn vekili, kullarn

hak vastasyla yönlendirir ve yönetir. O halde sürekli huzur hali ve

yönetimin murakabe edilmesi kaçnlmazdr. Ayette
1

emaneti tamak-

tan çekindi ve korktular
’294

denilir. Yani emanetin hakkn ödemekten

korknlar ve kendilerini emanetten uzak tuttular. nsan ise arz ve su-

num eklinde ortaya çkan emaneti üstlendi. Bunun nedeni onun üze-

rinde yaratlm olduu suretin gücüdür. Bu yönüyle insan nefsine

kar zalimdir. Bu durum ‘

Sizden zalim olanlara büyük azap tattrrz’295

ayetinde belirtilir. nsan kendisine sunulmu olan vekillii kabul et-

mekle nefsine zulmettiinde Allah ona Ebu Yezid’e söylemi olduu

eyi tattrr. Allah Ebu Yezid’e öyle demi: ‘Kullanma benim suretim-

le görün.’ Yani halife olarak görün! ‘Kim seni görürse. Beni görmü
demektir.’ Bir adm attnda baygnlk gelmi. Bunun üzerine Hak

öyle demitir: ‘Sevgilimi bana döndürün, onun benden ayrlmaya

gücü yok!’ Demek ki emir ve görevlendirmeyle gerçekleen vekâlette

güçlük ve darlk bulunurken, arz ve sunumla gerçekleen vekâlette nasl

bulunmasn ki? Kendisine teklif edilen halifelie kar zahit davranan

(onu deersiz gören) kii bu zikir nedeniyle zahit davranm, onu terk

etmi, görevi kabul etmemi, ondan çekinmitir. Bu zikir sahipleri

arasndan halifelii kabul edenler, bu zikre ilk girileri esnasnda onlara

gelen azap kelimesi hakkndaki bir teville kabul etmilerdir. Azap bir

eyden haz almak anlamndaki ‘uzubet’ kelimesinden türetilmitir. Bu

durum Ebu Yezid’in bir hali hakknda söyledii u beyitte dile getirilir:
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Bütün arzulanma ulatm artk

Bir azaptan haz almam kald

Ebu Yezid ‘elemler’ dememi, azap demitir. Bunun nedeni azap-

taki uzubet anlamdr. Uzubet lezzetin hazzma varmak demektir. Baka

bir ifadeyle Ebu Yezid eyadan haz almay deil, lezzetten haz almay

istemektedir. Benzer bir durum aklclar tarafndan bilgi hakknda

söylenmitir: Bilgi bilgiyle bilinir, görmek görmeyle görülür. Bu du-

rum kelamclara göre böyledir. Lezzet de lezzetle alglanr. Bunu bil-

melisin, çünkü bu konu zikirde srl bir bölümdür.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .

5

BE YÜZ KIRKKNC BÖLÜM
Menzili 'Kim bu dünyada âmâ ise ahirette de âmâ ve yolu-

nu armt/296 Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Gönüllerdeki kalpler körleir ancak

O kalpler ki sadrlardr barnaklar

Bu hüküm kimde ortaya çkmsa

iler ondan meydana gelir

Ondan çkan kör olmaz

Kendisi apaçk olan nasl kör olabilir ki?

Allah öyle buyurur: Takat gönüllerde bulunan kalpler kör olur

d

297

Ayet iki ekilde yorumlanabilir: Birincisi snrlama, kincisi rücu de-

mektir..

Bilmelisin ki, körlük hayret demektir. Hayretin en büyüü ise Al-

lah’ bilmek hakkndaki hayrettir. Allah’ bilmek iki ekilde gerçekleir:

Birincisi teorik (nazarî) düünme yoludur. Bu yolu benimseyen insan

teorik düünceye hakkn verdiinde, ölene kadar hayrette kalr. Bunun
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nedeni hayal âleminin genilii nedeniyle her delile kar bir kukunun

ileri sürülebilmesidir. Müfekkire gücü hayal mertebesinde tasarruf

eder. Baka bir ifadeyle müfekkire gücü ya duyu güçlerinin verileriyle

veya musavvire gücünün tasavvurlaryla hayal âleminde etkindir. Böyle

bir düünce sahibi dünyada ‘âmâ’ ise, yani hayrete düüp hayret halin-

de ölmü olabilir. Bu itibarla insan ancak yaad hale göre ölecei

için o kii hayret halinde yaam, dolaysyla ahirette de o hayret hali

içinde getirilir. Orada hakikat ortaya çktnda, hakkndaki suretlerin

deimesi nedeniyle hayreti daha da artar. Böyle biri dünyada oldu-

undan daha çok dalalete ve hayrete düer. Çünkü dünyadayken ken-

disine keif gelirse hayretinin kalkacan umut ediyordur.

Allah’ bilmede ikinci yöntem tecelli yönünden O’nu bilmektir.

Allah bir surette iki kere tecelli etmeyeceine göre bu bilgi sahibi tecel-

li .suretlerinin
;
farkllamas nedeniyle -ahiret hayatnda birinci kiinin

suretlerin deimesi nedeniyle hayrete dümesi gibi- Allah hakknda

hayrete düer. Binaenaleyh ahiret hayatnda böyle birinin karlat
hayret ötekinin dünyada yaad hayretin ayndr. Allah’a davet eden

davetçinin sahip olduu basiret ve kesin delile gelirsek, bu basiret,

davet edilen hakkndadr. Baka bir ifadeyle basiret ve kesin delil, bilgi

hakknda deil, saadete götüren yol hakkndadr. Davetçi (hasirere

sahip iken) bilgiye çarsayd, yine hayrete davet etmi ölürdü. Baka

bir ifadeyle davetçi Allah hakknda hayretten baka bir ey olmadna

dair basirete sahiptir, çünkü i pek çetin olduu gibi davet edilenin

snrlanmas ve tanmlanmas mümkün deildir. Bu hususta elimizden

hiçbir ey gelmez. O halde sadece her tecellide gördüün Hak vardr.

Kâmil kii, cevherde sureüerin deimesini gören kiidir ve bu yönüyle

bukalemuna benzer. Allah’ bukalemunu bildii üzere bilmeyenin aya-

, tek hakikati ispatta sabit noktada karar klamaz. Binaenaleyh tecelli

sahipleri için ahiretteki bilgi dünyada öne alnr. Onlar dünya hayatn-

da kör olduklar gibi aklclara göre daha hayrettedirler. Allah’ bilmek

hakknda tecellinin ardnda talep veya tasavvur edilebilecek herhangi

bir ey yoktur.

Bu kadar açklama akl sahipleri için yeterlidir. ‘Allah hakk söyler

ve doru yola ulatrr Bu zikir hakknda söz uzar gider.
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BE YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
»

Menzili 'Peygamber size neyi verirse onu aln'29* Ayeti

Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Risalet nedir ? Peygamberlerin getirdiinin ayn

Ey insan! Onu al ve tereddüde düme sakn

Sen peygamberin kendisine geldii bir kölesin

Onun hükmüne göre davran ki amelin yükseltsin seni

Allah’a doru, mertebede kesinti olmakszn

Vehimlere dümek bir hata

O’na yüksel ki beka mertebesine eresin

Oturup kalrsan hayaller ve baylmalar gelir

Zarflar yerletii kimseleri ihata eder

Emir (i) benzeri olmayacak kadar münezzeh

En yüce menzil sana yakr, oraya yerle

Gayeler ve illetler kesmesin sizi

O nitelikten ve sfattan münezzeh

Emniyet veya korku bulunmaz O’nda

Sen ise sensin; onun sahibi isen

Kendin için yapmalsn, onun sahabesinin yaptn

Senin yaptn ite sende acizlik olmasn

Tembellik ve bkma bulunmasn sende

Allah kendinden bir ruh ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin

ki; Allah kullarna kendinden onlara ve peygamberlerinin elleriyle

ihsandan bulunur. Peygamberin eliyle bir ey geldiinde, bir teraziye

bakmadan, onu almalsn. Bun mukabil Allah’n elinden bir ey geldi-

inde, onu bir teraziyle deerlendirerek almalsn. Çünkü Allah bütün

verenlerin ayn olduu halde verilen her eyi alman yasaklamtr. Bu
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durum ‘Size neyi yasaklarsa, ondan uzak durun
92"

ayetinde belirtilir.

Binaenaleyh peygamberden bir eyi alman senin için daha yararl oldu-

u gibi saadeti de daha güçlü bir ekilde meydana getirir. Demek ki

peygamberden -kaytsz olarak- her eyi alman gerekirken Allah’tan

snrl bir tarzda almalsn. Baka bir ifadeyle peygamberin kendisi

snrlyken ondan almak snrsz iken Allah’n kendisi snrlla kar

mutlak iken O’ndan almak snrlanmtr. in ne kadar garip olduuna

bakmalsnz! Bu durum ayn anda Evvel, Ahir, Zahir ve Bâtn olma-

nn benzeridir. Böylecc her iki tarafta snrllk ve mutlaklk ortaya

çkar. Bunun nedeni Allah’n peygamberini bize, yani ümmetine tuzak

kurmak üzere deil, indirilen vahyi açklamak üzere göndermi olma-

sdr. Bu nedenle Allah peygamberden alacamz eyleri snrlamam,

onun sözüne uymak -bir snrlama olmakszn- bize emredilmitir,

çünkü peygamberin getirdii vahiyde Allah’n tuzann bulunmayaca-

ndan eminiz. Allah’tan bir eyi almak ise öyle deildir, çünkü Al-

lah’n kullarnda -kulun fark etmedii- tuzaklar vardr. Allah öyle der:

‘Onlar tuzak kurdu, biz de tuzak kurduk, onlar farknda deillerdir .

9300

Baka bir ayette ‘Bilmedikler i yönden onlar tuzaa düüreceiz
’301

deni-

lirken baka bir ayette ‘Ben de tuzak kuracam9302
, ‘Benim tuzam pek

güçlüdür
’303

denilir. Allah
‘
tuzak kuranlarn en hayrlsdr. ,304 Buna mu-

kabil Allah peygamberleri için bu nitelikte ortaklk yaratmamtr.

Onlar açklayc olarak gönderilmi, müjdelemi ve korkutmulardr ve

bunlarn hepsi dorudur. Peygambere ise öyle bir terazi vermitir ki,

Allah’n tuzandan güvende olmak isteyen kii sürekli elinde o meru

teraziyi tutmaldr. Söz konusu teraziyi insan peygamberden alm, ona

vâris olmutur. Demek ki Allah’n katndan insana gelen her ey, o

teraziye konulmaldr; terazi onu kabul ederse, almak gerekirken kabul

etmezse Allah’a havale edip brakmak gerekir. Böyle bir ii brakmak

bizzat ilahi emre göre davranmak ve kendini (terazinin kabul etmedi-

i) o ii kabul edecek bir. mahal, haline getirmemek demektir. Cüneyd-i

Badadî öyle der: ‘Bizim bu bilgimiz Kitap ve Sünnet ile snrldr.’

Bunlar terazinin iki kefesidir. Bu sözün anlam tasavvuf (ilminin) Ki-

tap ve Sünnete göre amelin neticesi olmasdr. Allah’n verdii (her

eyi) almak hususunda kararl davranrsan, üzerinde baskn bir hal
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olmaldr ve o hale göre (aldn eyin senin için) cazip olmadn
söylemen gerekir. Böyle dediinde ve o i Allah katndan sabit olup

onu alrsan, O’nun tuzandan bile olsa tuzak önünden kaybolur gider

ve sen onu ‘cazip deil’ sözü vesilesiyle bulamazsn. Çünkü burada söz

konusu olan bir alveritir ve Allah art altna sokulamaz. Hakkn

makamnn -zevk bilgisine göre- gerei budur. Hakka kar art ileri

süren ise O’nu bilmeyen veya O’na delil getiren kiidir. Böyle biri

hakim ve habîr (her ii hikmetle yapan ve her eyden haberdar) olan

Allah'n o ii kendisini hamlamak üzere gönderdiini bilirse, cmrcdil-

dii üzere, Allah hakknda hüsnüzanda bulunmu olur. Yine de Allah’

baka bir yaratlmla kyaslamamak gerekir! Yaratlm olan senin

hakknda olduu gibi kendisi hakknda da pek cahil iken Allah öyle

deildir ve bu nedenle art ileri sürmenin faydas yoktur. Hz. Musa

peygamber olarak gönderilirken öyle demitir:
‘

Rabbim ! Benim gönlü-

mü aç, iimi kolaylatr, dilimden ukdeyi çöz, sözüm anlalsn, ailemden

bana bir vezir ver, kardeim Harun’u, onunla beni destekle, iimde bana

ortak kl .’
305

Allah da ona bütün bunlar vermitir. Hâlbuki Hz. Mu-

hammed bunlardan hiçbirisini söylememitir. Binaenaleyh en uygun

davran, Muhammedi olmaktr. Allah’n bize Hz. Musa’nn sözlerini

aktarmasnn sebebi, kendisini halife atayana kar art ileri sürmenin

caiz olduunu bildirmektir. Baka bir ifadeyle görevlendirilen insann

artlar ileri sürmesi bir sorumluluk dourmaz. Baknz! Hz. Musa isra

gecesinde Allah namaz farz kldnda Hz. Peygamber’e öyle demi-

tir: ‘Rabbine dön, ümmetin bu kadar namaza güç yetiremez!’ Sonra

sebep gösterip öyle demitir: ‘Ben srailouliarn snadm.’ Hz. Mu-

hammed ise (Hz. Musa’nn sözü üzerine deil) Allah’n emrine uyarak

O’na bavurmutu. Allah peygamberleri zikrederken Hz. Peygamber’c

öyle der:
‘

Onlar Allah’n hidayet ettii kimselerdir, sen onlarm hidayetle-

rine uy!’306 Hz. Peygamber dönerken Allah’n emrine uymu, daha çok

hayr ortaya çkmtr. Tasavvufta eyh edinmenin bir yarar da budur,

bunu bilmelisin!

Tâbi isen, verdiini almalsn

Çekimser olma, çekimserlik zorlatrr ii
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Akl, bilgi ve zekâ sahibiysen

Talep ettiin emir sana gelmitir

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

BE YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Düsturu 'O’nun nezdinde güçlü gözetmenler vard/ 307

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Dil üzerinde vekil gözetmen var

Dilin söyledii sözleri gözetir durur

Bak sahibiysen sen de onu söyle

Tam da hakikate göre amel eyle

Bütün güçlerin de öyle olsun

Hepsi O’nun ayn, hakikat bilinmeyen ey

Nasihatimi ör enip müahede etlersen

Gönderilmi gözetmenin kim olduunu da anlarsn

Allah öyle buyurur: ‘Sizin üzerinizde gözetmenler var, saygn yazc-

lar, yaptklarnz bilirler .’
308

Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah her söz

söyleyenin dilindedir .

5 Hz. Peygamber kimseyi ayrmadan bu cümleyi

söylemi, kelimeyi belirsiz kullanmtr. Buna göre dili olup da konu-

an herkes Allah katnda bulunurken ‘Allah katnda olan bakidir.
,m Her

söz söyleyen sözünü Allah’a nispet ederek söylemez. Sözü Allah’a nis-

pet etmeye misal olarak ‘Allah kulunun diliyle 'O kendine hamd edeni

duydu' demitir5

hadisini verebiliriz. Nafile ibadetleri yerine getirmekle

Allah tarafndan sevilen kul, Allah’n dili (ve bütün güçleri) olduu

kimsedir ve böylece mertebeler derecelenir: Yazc ve koruyucu melek

her insanda bulunur ve onun söyledii her sözü yazar. Demek ki melek

ancak insann söylediini yazar. Kii sözünü söyleyip ortaya attnda.
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melek onu alr. Hâlbuki Allah sözü söylerken onun nezdindedir. Melek

de o sözü ‘nur’ olarak görür. Baka bir ifadeyle Hakkn dilinde bulun-

duu kiinin kendisine att bir nur olarak alr. Melek her zaman o

sözü alr ve kyamete kadar o sözü yannda saklar. nsan bir ii yapt-

nda, melek onun belirli bir i yaptn bilir, fakat onu telaffuz edene

kadar yazmaz. Koruyucu melekler ise kulun fiillerini bilir, fakat onlar

da söyleyinceye kadar onun amelini yazmazlar. nsan amelini telaffuz

ettiinde, melekler ameli yazar. Binaenaleyh melekler, kulun davran-

ndaki niyetini bilemedikleri için, sadece ‘ikrar ahitleridir.’ Bu neden-

le amelleri alarak yükselen melekler, kulun ameliyle yükselirlerken o

ameli küçümserler. Hâlbuki onlarn küçümsedii amel, kendilerinden

alnr, kabul edilir ve ‘illiyyîn’ derecesine kaydedilir. Buna mukabil

meleklerin kymetli kabul ettikleri baz ameller için kendilerine öyle

denilir: ‘Bu ameli sahibinin yüzüne çarpnz, o bu amelle benim rzam

amaçlamad. Hâlbuki onlara ‘Harifler olarak dini Allah’a tahsis etmeleri

emredildi.
3310

Kul amelini icra ederken koruyucu melekler onun niyetini büse-

lerdi, böyle bir ifade gelmezdi. Binaenaleyh amelde niyet kula ancak

özel yönden (vech-i has) meydana gelebilir ve bu nedenle kulun niye-

tini sadece Allah bilebilir. Amel sahibi diledii maksada niyetlenirken

melek kulun hareketini gözler, telaffuz ettiinde dilin hareketini yazar.

Allah ise (her eyi gören anlamnda) ahittir. Baka bir ifadeyle Allah

(melek gibi) kulunun yannda deil, gerçekte kulun sözünün nezdinde

bulunur. Bu ilahi bulunu sözün hâdislii nedeniyle ortaya çkar. Bu-

nun sebebi onun bir tekvin olmas ve tekvinin de her zaman ve var

olan her eyde ilahi sözden (ol emri) meydana gelmesidir. Binaenaleyh

varlkta meydana gelen her i ilahi sözden ve emirden meydana gelmi-

tir. Kul ile Hakkn arasnda söz bandan daha güçlü ve daha yetkin

bir ba yoktur ve bu nedenle Allah söyleyen herkesin dilindedir. Çün-

kü söz, söyleyeninden ayr bir varlktr. Allah onun yannda bulunma-

sayd, söz zayi olacakt. Allah yaratl tamamlanm ve bilfiil var olan

suret eklinde ina etmek üzere onun yannda (nezdinde) bulunur.

Çünkü Allah’m o sözle zikredilmi olmas gerekir ve bu durumda o

sözde kulun eksik brakp da sözün varlnn hak ettii kemali tamam-
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lar. Nitekim Allah cesametli bir dadan daha büyöik oluncaya kadar

artrmak üzere sadakay kulundan alr ve kabul eder. Bu durum ilahi

gayretle ilgiliyken birincisi (Allah’n her sözün nezdinde bulunmas)

kemalle ilgilidir. Uygun olan, ilahi mertebe hakkmdaki gayretin mut-

lak kemalin sahibi Allah'tan kaynaklanmasdr. Bu itibarla eksikliin -

suretin kemalinden deil- varln kemalinin bir parças olduunu

bilmelisin, bu ince meseleye dikkat etmelisin!

Varlkta bir eksiklik olmasa

Kemal mertebesini yitirirdi ,

.

Fakat o eksik iken izhar etti

Kemalini onda Zül-celâl

Her yaratktan ortaya çkan her fiili

Allah güzellikten yoksun brakmad

Çünkü her fiil döner O’na

Bütün hallerde ve inançlarda

Ne kemal var ne cemal

Hepsi yücelik sahibi Allah’a raci

Her ekilde ve her ahsta

Fiilde, sözde ve halde

Ey beni Hakkn gözüyle gören!

Hükmü hayale brakma sen, sakn!

Çünkü her rehberin inanc

Hatta dalaletten hidayete erenin inanc

Hal köyleyken, söz ve amelde kemal üzere yaratln bulan bir

suretin kendinden zuhur etmesi için çalmalsn! Eksikliin varln

kemalinin bir parças olmas seni aldatmasn. Eksiklik senden var ola-

nn kemalinin parças deil, varln kemalinin parçasdr. Karlat-

mz insanlardan bir grup bu konuda hataya dümülerdi.
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Bu zikir, sahibine sözünde ve sözünü kabul ediinde Hakk müa-

hede imkân salar. Koruyucu melekleri müahede eden onlar bu

makamdan müahede etmitir. Allah bana onlar gösterdiinde, onlar

görmekle ac duydum, fakat Rabbi gördüm diye ac duymadm. Onlar

görmeyeyim ve kendileriyle konumayaym diye Allah’tan sürekli ola-

rak onlar benden perdelemesini istedim, O da dileimi kabul etti,

onlan gözümden perdeledi. Bu esnada Hakk görmekle azap duyma-

mtm, çünkü kul Hakk müahede ederken ‘âhid ve mehûd (gören

ve görülen)’ olarak görür. Melei görmek ise öyle deildir. Kul, mele-

i yabanc olarak görür. Hak onun gözü olsa bile, melein yabancl

artarken melei gören insandaki daralma ve sknt hali de pekiir.

Çünkü melek kendisi gözetmen ve murakp olan Allah üzerinde gö-

zetmen deildir. Dolaysyla melein bu esnada Allah’tan perdelenmi

olmas ve O’nu kulun sfat olarak müahede etmemesi gerekir. O’nu

görmü olsayd, kul üzerinde murakp olamazd. Binaenaleyh kulun

melei görmek nedeniyle sknt çekmesi kaçnlmazdr. nsan duyu

âleminden habersiz kalp srr ile rabbiyle birlikte kalr ve Allah melee

yazdrmay murat ettiini yazdrr. Allah her eyin üzerindeki gözetici

olurken melekler O’nun emriyle inam korur. Allah öyle der: ‘Önünde

ya da ardnda takipçiler vardr, Allah’n emrini korurlar.'
311

Onlar kulun

üzerinde bulunduu her durumda kulla birlikre olan amade melekler-

dir. Baka bir ifadeyle onlar kula tâbi meleklerdir. Bu melekler ile hü-

kümdarn bir ahs baka bir ahs üzerinde görevlendirdii vekil ara-

sndaki fark budur: Vekiller kendisiyle görevli olduklar kimse üzerin-

de hüküm verirken hükümdarn belirledii snr am olmazlar. Hak-

kn koruyucu melekleri tasarruf ederken kula tâbidirler. Kul iradesinde

kaytsz anlamda tasarruf sahibidir. Bu itibarla kulun tasarrufu belirli

bir ölçüde snrlansa bile, snrlanm alanda da tasarrufta bulunabilir.

Melek iki nedenle onu engelleyemez: Birincisi Hakkn kulu melein

sözünü duymayacak ve kendisini görmeyecek ekilde perdelemi olma-

sdr. Baka bir ifadeyle kul melein sözünü duyamaz ve kendisini

göremez. kinci sebep ise kulla görevli koruyucu melein tasarruflarn-

da Hakk kulla birlikte görmeleridir. Meleklere kulu korumay emre-

den Hakkn kendisidir ve bu nedenle melek kulun tasarrufunu snrla-
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yamaz. Yaratlmn vekil klnmas öyle deildir. Onu görevlendiren

hükümdar, üzerinde vekil atann yannda deildir. Hakkn vekilleri ile

yaratlmn vekil olmas arasndaki fark budur. Baka bir ifadeyle yara-

tlm vekiller insan tasarruftan alkoyarken Hakkn vekilleri onu tasar-

rufta bulunurken muhafaza eder.

Bu zikirle ilgili bu kadar uyar yeterlidir, ‘Allah hakk söyler ve do-

ru yola ulatrr.
9

BE YÜZ KIRKBENC BÖLÜM
Düsturu 'Secde et, yaklanu Ayeti Olan Kutub'un

Halinin Bilinmesi

Nefse itaat etme, onun özellii nedir?

,
Sana perde çekmek, sen secde et ki yakla

Nefsin arzusuna uyma, ehli deil o

Kuatc ve hakim olan nura yönel!

O cömertliiyle varlk veren

Varlna verdiine göre amel et ki yakla

Allah kendinden bir ruh ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin

ki; bu zikir kulu kendi hakikatine vakf klar. Kul hakikatine vakf

olunca, kendini tanm, kendini tanynca, rabbini tanm olur. Bu

itibarla kul her zaman hareketleriyle rabbini arar, en sonunda O’nu her

ey olarak müahede eder: (Her ey) O’ndan çkmtr. Kul kendisi

Hak ile beraberken, her eyin O’ndan sudur ediini görür, Tasarrufun-

da da Hakkn kendisiyle beraber olduunu müahede eder. Öyleyse

insann O’nu müahedeyi istemesi gerekir. Tasarrufunun kendinde

nihayete vard i, kulun talebinin gayesi ve maksaddr. Yükseklik

örfe ve bilgiye göre Allah’a ait iken (Hakkn her ite kuluyla beraberli-

i anlamndaki) maiyet -örfe göre deil- bilgi ve eriata göre Allah’a
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aittir. Bu itibarla Allah hükmünü gayede görmek istemitir, çünkü

genel anlaya göre secde etmek, O’nun yüksekliinin (bilinmesinden)

sonra ortaya çkar. Baknz! bn Ata devesinin ayann battn gö-

rünce öyle demi: ‘Allah yücedir.’ Bunun üzerine deve öyle demi:

‘Allah yücedir.’ Ayak ancak rabbini aramak üzere batmt, çünkü aya-

n batmas Allah’a doru yaklama amaçl bir secdeydi. Deveyi gören

îbn Atâ ise bu davranyla ayan rabbini aradn anlamamken

deve öyle demi : ‘Allah senin marifetinin snrlamayaca kadar yüce-

dir. Senin inananda Allah'a ait nitelik yükseklik olabilir. Aa ciheti

muhafaza eden kimdir ki? Ben bir ayam, ba deilim! Rabbimi haki-

katimle aramam gerekir ki o da secdedir.’ Hz. Peygamber öyle der:

‘Bir ip sarktm olsaydnz, Allah'n üzerine düerdi’ Bu hadis, deve-

nin söylediinin ta kendisidir. Her kim secde ederse, zorunlu olarak,

Allah’a yaklam demekken secde eden kii yüceliinde Allah’ müa-

hede eder. Bu nedenle Allah kuluna secdesinde ‘Yüce olan rabbimi

tenzih ederim’ demeyi emretmitir. Yani rabbinin o nitelikten tenzih

eder. Kul secdenin hakikatine erdiinde, Hakkn Ar’tan yakn semaya

iniini örenir. Bu secde kalbin secdesidir: Allah tenezzül ediinde ve

iniinde kulunu ararken kul da secdesinde O’nu arar.

Kim bu zikirde dikkat çektiimiz gihi veya onn benzeri bir halde

bulunmazsa, bu düsturun sahibi olmadn bilmelisin.
‘
Allah hakk

söyler ve doru yola ulatrr.
3

BE YÜZ KIRK ALTINCI BÖLÜM
Menzili ve düsturu 'Zikrimizden yüz çevirenden sen de

yüz çevi/ 313 Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

/

Yüz çeviren ne kadar da cahil

!

Yöneldii kimseden habersiz
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O’nu bir göz kendiliinden görseydi

O’nu belirler ve yüz çevirmezdi

Kim bir azap tatmsa

Yüz çevirdiinde tatmtr

O’nu görmü olsayd görürdü

O’ndan tecelli eden ve yaklaan

O'ndan baka bir varlk yok ki

O tevelli (yüz çeviren/dost edinen) kimse

En garip söz u bence

Biz O’nu veli edindik, O deil

leri O’na havale edersen sen

Onlarda seni görevlendirir ve yardm eder

Allah öyle der:. ‘Onu yöneldii ie yönlendirdik'
31*

Allah kendinden

bir ruh ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin ki; ayetteki ‘yüz çevir-

mek’ O’na izafe edilen zikirden yüz çevirmektir. Allah zikrinden yüz

çevirmeyi belirsiz kullanmam, ardndan ‘Sadece dünya hayatn iste-

yen,31s
diyerek onu

,
belirlemi ve snrlamtr. Peygambere verilen

emir, bütün bunlarla birlikte yüz çevirmenin gerçeklemesiyle ilgilidir.

Bu zikir arife genel olarak ayetten anlalandan farkl bir netice ka-

zandrr, öyle ki: Allah kula son derece yakndr. Ayette ‘Biz ona ah

damarndan daha yaknz’316
buyurur. Dünya hayat kulun anna yarar

bir ekilde en yakn bir durumda bulunan Rabbiyle nimedenmesinden

ibarettir. Bu yaknla ramen zikri hatrlatann murad, O’ndan gafil

olan kendisine çarmaktr. Zikreden gelip zikriyle (gafil insan) ça-

rdnda, davet edilen kii onu duyar. Bu durumda insan inayete

mazhar birisiyse, zikir yaparken dünya hayatnda zikredileni müahede

eder. (Ayette geçen ‘yüz çevir’ emrine dönersek) Allah bu insana zikri

hatrlatan kiiye ondan yüz çevirmeyi emretmitir. Bunun gayesi zikirle

birlikte zikrettii kinsej'i görüp O’ndan nimedenmekten alkonmama-

sdr. Bu yorumla Hak öyle der: ‘Zikrimizden yüz çevirenden sen yüz
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çevir.
M7

Zikir zikredilenin bulunmad bir yerde olabilir. Zikirden

yüz çeviren, dünya hayatn isteyerek yüz çevirmitir ve oras ‘yaknlk

nimeti’ demektir. Bu yorum bu makamdaki için -tefsir deü- iar bir

yorumdur. Sonra sözünü tamamlayarak öyle der: ‘Onlarn bilgiden

ulatklar budur.
,m Öyleyse söz konusu ayet, tefsir ilmine göre knama

anlam içerirken, iarî yorumuyla yüz çevrilenin övülmesi ve onun

Allah hakkndaki marifet derecesine dikkat çekmek amac tar. Ayetin

içerdii övgü söz konusu insann Hakka yaknlk makamnda O’nu

müahede halinde bulunmasdr. Binaenaleyh yaknlkta fani olduu

için peygamberin ‘zikir’ ile kendisinden talep etmi olduu yükümlü-

lüü yerine getiremez. Bu durumda hatrlatc peygamber, sözünü

dinleyecek bir kabiliyet bulamad için adeta boa kürek sallam olur.

Allah bu halde gerçekleen zikirde zahirî zikre kar saygszlk bulun-

duu için ondan yüz çevirmeyi emretmitir. Peygamberin zikrini du-

yan insanda Hakk her eyde görebilecek bir güç bulunsayd, (pey-

gamberin söyledii) zikirde de O’nu müahede edebilirdi. Bu durumda

Hak peygambere ondan yüz çevirmeyi emretmeyecei gibi dinleyen

insan da peygamberin sözünden yüz çevirmezdi. Bu da ilgili ayette

onun derecesinin bir yönü iken bilgiden ulam olduu derecedir.

Bu zikir sahibine söylediimiz neticeleri meydana getirirse, böyle

bir insan o zikrin sahibidir. Buna mukabil söylediklerimizden habersiz

kalp ayeti knama anlamnda yorumlarsa, bu düsturun sahibi deildir.

Çünkü bu zikirde knama ilk anlam olduuna göre böyle bir durumda

bu yorumu benimseyen kii insanlarn genelinin anlay seviyesinde-

dir. Hâlbuki bu düstur sahibinin sradan insanlardan farkllaaca özel

bir nitelii olmaldr ki o da bizim söylediimizdir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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BE YÜZ KIRK YEDNC BÖLÜM
Menzili 'Emredilen yerine getir

' 319 Ayeti Olan Kutb'un
Halinin Bilinmesi

/

Rahhine yönel veya O'nun emrini yerine getir

Yönelirsen Rahman seninle açkça konuur

Sana gelen emirlerinde Oha teslim ol

Varlklardaki hükümlerinde tam teslim ol

Bir nur verir sana, yokluktaki hakikati gösterir

Varlkta hükümleri ve hikmeti gösterir

Onlar Hakkn nezdinde seni bir yere yerletirir

Kimse ulamam oraya veya ayak basmam

Sana bilmediin bir bilgiyi öretir

Adap verir ve bilgi kazandrr

Allah kendinden bir ruh ile sana ve bize yardm etsin, bilmelisin

ki; Allah’a ancak Allah ile kar konulabilirken bu durumda kendine

mukavemet eden bizzat Allah’tr. Hz. Peygamber’in ‘Senden sana

snrm’ derken kastettii budur. Kul ceberut ve büyüklük (kibriya)

özelliiyle nitelendiinde, Hak onu cezalandrr. Allah kendisi kar-

snda tartana kar büyüklenir. Bu nedenle Allah kendisiyle tartma-

yan ve didimeyen arife el-Kahir isminde tecelli etmez. Buna mukabil

arif ise el-Kahir ismiyle tecelli eder, fakat Hak bu isimle ona tecelli

etmez. Yaratlmlarda bu nitelik, bir hakikate dayal olarak ortaya

çkmaz. Onlar acizliklerini ve eksikliklerini bilirler. Onlarda büyüklük,

sadece yamursuz buluttan çkan imek suretinde gözükür. Bunun

yan sra söz konusu nitelikten ortaya çkan hale göre ilahi kahr ve

iddetli cezalandrma tecelli eder. Sfat kabul etmede mahal farkllat-

için, daha güçlü olan zayf olanda ortaya çkmtr. Bu itibarla dere-

celenme mahalde gerçekleir, sfatta gerçeklemez. Peygamber Allah’n

emriyle hareket ettiinde, kahr Allah’n emrine aittir, yoksa O’na ait
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deildir. Bu nedenle emir kar çkanda etkin olur. Allah ona c
fesda'

(yerine getir)’ demitir: Nüfuz edecei ekilde kendisini kabul edecek

bir yerin bulunmas kaçnlmazdr. Bu sayede o yer masdu' (yerine

getirilen) cüye isimlendirilir. Nüfuzu kabul etmemi olsayd, bu emir

anlamsz kalrd. Allah’n ‘Müriklerden yüz çevir
’320

ayetine baknz!

Çünkü emir mürikte etkin deildir; etkin olsayd mürik birlii kabul

ederdi. Bunun üzerine peygambere c
yiiz çevir’ demitir. Onlar bir ma-

hal deüdir. Peygamber mürike kendisine emri nüfuz etmeksizin

emreder. Emre icabet edeceini ve istemeden de olsa sözünü kabul

edeceini bildii kimseye ise ‘yerine getir’ emrine göre tebli eder.

Kul bu zikrin hakikatine erip rabbinin emrini kabul edeceklerle

etmeyecekler kendisine görünmezse, her yönde Allah’a basiret üzere

davet edenlerden birisi deildir. Basiretle O’na davet edenin bir grup

hakknda emredici, bir grup hakknda emri uygulayc olmas gerekir.

Böyle biri emrinin kime tesir edip kime etmeyeceini bilir. Bu zikrin

faydas, basirederi nurlandrmak, Allah’a daveti kemale erdirmektir.

Buras Allah’a davette peygamberlerin ve kâmil vârislerin derecelendik-

leri yerdir. Bu balamda onlarn sözlerini eskimeden yenilenen Kur’an

olarak görürsün. Mümine ise Kur’an’n manalar sürekli olarak açlr.

i

Allah, hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ KIRK SEKZNC BÖLÜM
Düsturu ve Menzili 'Beni zikredin ki sizi zikredeyim

' 321

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Kim Allah' hallerde zikrederse

Allah da onlarda kendisini zikreder; bu zikirden ayrlma

Senin zikrin Hakkn zikri! Baka bir ey deil

Keifte benim söylediimi görürsün
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Hak âlemin varl, iin hakikatini görün

Göz görür, vehim snrlar

Akl fikrin hükmüyle sureti olumsuzlar O'ndan

Fikir örter, keif izhar eder

Akl fikir ile keif arasnda kalr
;
düünceler hayrette kalr

Fikir O’nu tenzih ede r, vehim tasvir eder

Taklit eden O’nu bilemez

Allah irad eder onu ve yardm eder ona

Akl söylediimizi görünce
, \

.

Büyük bir i ve susturucu bir nur görür

Bütün bunlar hadlerin haddi

Eyadan hiçbiri snrlamaz O’nu

an yüce Allah öyle buyurur: ‘O salât eder .’
322

(Kutsi hadiste ise)

Allah kendisini kulun kendisini zikretmesinden sonra onu zikredici

olmakla nitelemitir. Baka bir ifadeyle kulun Hakk zikri Hakkn için-

den kulunu zikretmesini salamtr. Dua eden de Hakta icabeti mey-

dana getirir. Bu mertebeden âlemin Hakkn varlmdaki tesiri ortaya

çkar,

Zikrin sahih olabilmesi zikirde zikredileni duymaktr. Allah ise kul

kendisini zikredince onu zikredeceini söylerken doru söyler! O halde

kul Allah’ zikrettiinde O’nun kendini zikrini duymu olmas gerekir.

Çünkü Hak doru sözlüdür. O halde kendisini zikrettii rabbinin onu

zikrettiini duymayan zâkir, zikri hususunda kendini knamaldr. Böy-

le biri rabbinin onu zikretmesini gerektirecek bir ekilde zikrin artn

yerine getirmemitir. Burada iddia anlamna gelecei için açklanmas

mümkün olmayan bir sr vardr. Allah bize kendisini zikredeceimiz

tekbir, tehlil, tespih, takdis, tahmid, tcmcid gibi zikirleri bildirmitir ve

bütün bunlar malumdur. Fakat Allah bize O’nun bizi nasl zikredece-

ini belirtmemitir. Bu zikir sahibi, Allah’ zikredip zikrin ardarm

tekil eden ihlas ve huzuru tam yerine getirdiinde, rabbinin onu nasl
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zikredeceini duyar. Baka bir ifadeyle Hz. Peygamber’in diliyle rabbi-

ni hangi zikirle zikredecei kendisine öretildii gibi rabbinin onu

neyle zikredeceini de kendisi örenir. Bunu örenmedii takdirde, bu

düstur sahibi zâkir olmad gibi bu zikri yapan biri de deildir. De-

mek ki söylediimize dikkat etmek zorunludur. Zikrin doruluk ala-

meti, söylediimizden baka bir ey deildir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

BE YÜZ KIRK DOKUZUNCU BÖLÜM
Menzili 'Müstani olana gelirsek, sen om destek çkmakta-

sn'm Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Hakkn sifatlan birinde tecelli ederse

Keif O, Tek ve Bir'i yüceltir (tecelli edileni deil)

Bu hususta tenzih ettii Hak kendisini knasa da

Gelen knamay da kabul eder bu yolda

Çünkü o ifadenin niye geldiini bilir

Knamadaki maksad anlar

iler yollan kapattnda

Onlar ancak vecd sahibi açabilir

Yaratlnda ortaya çkan sfatlar olmasayd

Ne mal ne çocuk olarak onlara balanmazdm

Veya ailenin varln barnak edinmezdim

Hükümdarlar veya sebepler dayanam olmazd

Bu gayelere ulamak zor

Onlar ancak müahede eden bilebilir
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Allah sana ve bize kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin

ki' Allah âlemin hak ettii özelliklerle zatn veya ilahi mertebenin hak

ettii özellikleri ayrdnda, Hakkn nitelii ariflere ar gelmitir. Bu

nedenle O’nu her nerede görürlerse, kendilerine tecelli eden izzeti

nedeniyle, dorudan kendisine yönelmilerdir. Arif bu konuda knan-

dnda, knamay özellikle kabul etmi, onu bir kenara atmamtr. Bu

nedenle arife ilahi bir özellik tecelli ettiinde, hemen ona yönelmi,

kendisini yüceltmitir. Knandndaki durumu da birinci hali gibidir.

Herhangi bir nitelikte kendinden knamay uzaklatran kii, böyle bir

zevk sahibi deil, (Allah) yolunda kyasla hareket eden biridir. Böyle

bir insan ihtisas kullar arasnda hiçbir zaman temayüz edemez. Bu

knamay kendinden uzaklatrdnda, Hakkn özelliine yakmayan

bir ekilde karlk vermi demektir. Burada eriata uyan bir grubun

ayaklar kaymtr, hâlbuki böyle bir hal kendilerine yakmamtr. Hz.

Peygamber söylediimiz hususa dikkat çekmi, ifade ettiimiz görüü

deliliendirme imkân vermitir. Hz. Peygamber ‘Size kavmin büyüü

geldiinde, ona ikramda bulununuz’ der. Allah öyle der: ‘Allah sizi

dinde kendileriyle savamadnz kimselerden uzak tutar
,
onlar sizi evleri-

nizden çkartmam, onlara kar adil davranm. ,32i

Bilmelisin ki, halk arasnda otoritesi olan bir hükümdar gelip sana

konuk olduunda, otoritesini ardna brakm olabilecei gibi belki de

senin ondaki otoriten ve saygnln onun kendi otoritesinden daha

güçlüdür. Her durumda, o kii senin konuundur. Bu durumda onu

memnun edecek ekilde kendi mertebesine yerletirmelisin. Böyle

yapmca, hikmete göre hareket etmi olursun. Allah peygamberini âmâ

ve köleler hakknda iki grubun huzurunda uyarmtr. Binaenaleyh

uyar toplamla birlikte gerçeklemitir, yoksa tek bana gerçekleme-

mitir. Benim görüüm budur. O halde hükümdarlara vc bakanlara

sayg göstermek, rabbe saygnn bir tezahürüdür. Fakirlere sayg gös-

termek ise sadece onlarn krklklarn telafi etmek (gönül almak) de-

mektir. Onlarn fakirliklerinde dükünlükleri vardr. Fakirler Allah

yolundaki fakirler ise onlara sayg göstermek telafi ve gönü] alma say-

lamaz. Çünkü senin Allah yolundaki bir fakire sayg gösterip onu ka-

bul etmen ve kendisine yönelmen, onun fakirliini gidermez. Onun
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müahede ettii kimse rabbi olduu gibi öyle fakirlerin gönlünü almak

Allah’n yapaca bir itir.

Bu zikri yapan kii için bu zikir her nerede ortaya çkarsa çksn

Hakkn bir sfatdr. Knanm olsa bile, bakasyla deil, o ahsla

ilgilidir. Bunun farkna varmalsn. ‘Allah hakk söyler ve doru yola

ulatrr

BE YÜZ ELLNC BÖLÜM
Menzili ‘Rabbi daa tecelli ettiinde onu paramparça etti

'

m
Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Allah birine tecelli ederse

Bayltr om o tecelli

Birine yaklarsa

Nurlandrr onu bu yaknlk

Tecelli ettii kimseyi gördüünde

Beni onda gölgem olarak izhar etti

Allah kendinden bakasma zahir deil

Her ztta ve her benzerlikte bu böyledir!

Birinden yüz çevirirse

Bu yüz çevirme helak eder onu

Sizin duymu olduunuz bu söz

Allah'a yemin olsun ki O’nunla söylenmitir

Her cins ve her tür

Her vasl ve herfasl

I

Her duyu ve her akl

Her cisim ve her ekil
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Allah bize ve sana yardm etsin, bilmelisin ki; tecellideki durum

bazen alk olunan hikmetin tertibinden farkl olarak gerçekleir. Daha

önce tecelliyi kabul edenin istidatlarn açklam, ortada bir engelle-

menin bulunmadn söylemitik. Aksine sürekli bir ab, önüne ge-

çilmeyen veri söz konusudur. Tecelli edilen tecelliyi ortaya çkartan

bir istidada sahip olmasayd, onun adna tecelli gerçeklemez, onun da

parçalanma veya baylmakla tecelliye karlk vermemesi gerekirdi. Bu

görü bize itiraz edenin görüüdür. Ona öyle deriz: Bizim sözünü

ettiimiz istidat Haklan sürekli tecelli ettii istidattr. Kabiliyetler,

tecelliyi kabul etmek için her zaman özel bir istidada sahiptir. Bu isti-

dat gerçekletiinde, o ey için tecelli de gerçeklemi olur. Bu esnada

tecelli esnasnda varln ya beka istidad vardr veya böyle bir istidad

yoktur. Böyle bir istidad varsa, onun baki kalmas kaçnlmazdr; böy-

le bir istidad yok ve sadece tecelliyi kabul istidad olup beka istidad

olmazsa, onun baki kalmas söz konusu deildir. Böyle bir durumda

tecelliye mazhar olan eyin parçalanmas veya baylmas veya fena ha-

line girmesi veya gaybet ve baylma haline girmesi kaçnlmazdr. Böy-

le bir mahal için müahede esnasnda müahede ettiinden baka bir

ey geride kalmaz. O halde arzulanmayacak bir ii arzulamamalsn.

Baz sufler öyle demitir: ‘Hakk müahede etmek fena halidir. Onda

dünyada veya ahirette hiçbir haz ve lezzet bulunmaz.’ Dolaysyla tecel-

lide derecelenme veya üstünlük söz konusu deildir. Üstünlük ve dere-

celenme Allah’n tecelligâha verdii istidattan kaynaklanr. Tecellinin

gerçeklemesi bilginin gerçeklemesinin ta kendisidir. Onlarn arasmda

uzaklk düünülemez ve bu itibarla delil de delilin yönüne benzer.

Hatta tecellideki durum hüküm itibaryla delildekinden daha yetkin ve

hzldr. Kendisiyle birlikte beka, anlama, haz, konuma ve kabulün

bulunduu tecelliye gelirsek, böyle bir tecelli surî tecellidir. Bakasn

görmeyen kii, bazen tecelli hakknda bir snrlama olmakszn mutlak

olarak hüküm verir. Her ikisini tatm olan ise ayrt eder ve bu durum

kaçnlmazdr.

Kardeimin olu Ebu Necib eyh ihabüddin es-Sühreverdî’nin

müahede ile konumay birletirdiini söylediini aktarmtr. Bu söz

üzerine onun bu konudaki makamn ve zevkini anladm. Ancak daha
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sonra yukar mertebeye çkp çkmadn bilmiyorum. Onun tahayyül

mertebesinde bulunduunu anladm. Bu makam herkese ulaan genel

bir makamdr. Seçkinler ise tahayyül mertebesini bildikleri gibi sradan

insanlarn zevk edemedii baka bir eyi ona eklerler. es-Seyyarî, biz ve

bizimle birlikte tahkik yolunda yürüyen Allah adamlar bu makama

iaret etmilerdir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ ELLBRNC BÖLÜM
Menzili 'Allah, peygamberi ve müminler sizin amelinizi

görecektir
' 326 Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Yükümlü olduu her ii yerine getiren

Gerçekte mutlu olur, dikkat et

Sdri’nin ona bir bak var

O ameli getiren kiiyi görür Allah

Adil olan gayret ederek koar

Her akll ve dikkatli böyle

Daha çok azk elde etmek üzere koar durur

Kukulu azk deil, helal bir azk

Bizim amellerimize nazar eder

Hüküm sahibi olan verdii hükümle

Allah öyle buyurur: ‘Allah’n gördüünü bilmez mi ?’327 Her görenin

kendine yakan bir gözü vardr ve onun görme gücünün verisine göre

görüleni alglar. Bu balamda görüleni bütünüyle ihatay salayan bir

göz de vardr. Öyle bir göz Allah’n gözüyken peygamberin ve mü-

minlerin görmeleri ise ihatann bulunmad özel bir görmeden ibaret-

tir. Peygamber gönderildii maksada göre onu görürken mümin ise
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peygamberden örenmi olduu bilgi ölçüünce görür. Demek ki

müminin gözü, mertebe bakmndan peygamberin gözünün idrakine

ulaamaz. Çünkü müçtehit hara edebilecei gibi doru içtihatta da

bulunabilirken, görevi eriat getirmek olan peygamber bütünüyle

hakikati söyler. Delaleti arayan adna arzulanan göz budur.

Amelin sureti kâmil bir yap kazandnda, yükümlüden meydana

gelen o ameli Allah görür. Allah onu hem peygamberlere ve müminle-

re gösterdii yönden hem onlarn amelin suretini görmedikleri yönden

görür. Peygamber de müminlerin gördüü yönden ameli gördüü gibi

ayn zamanda onlarn görmedii yönden de görür. Müminler ise ameli

gördükleri yerden görürler, fakat peygamberin gördüü yerden göre-

mezler. Peygamber müçtehitlerin hükmünü onaylayandr: ki müçtehit

birbiriyle tartr ve biri ötekini verdii hükümde suçlar. Her göz sahi-

binde görmek hal eit olsayd, âlemde tartma ve kavga ortaya çk-

mazd. Bu konuda bütün i Allah’a döner. Allah iler hakknda hüküm

verdiinde, acaba neye göre hüküm verir? Kendi gördüüne göre mi,

peygamberin gördüüne göre mi, yoksa müminlerin gördüüne göre

mi? Bu zikir sahibi Allah’n amelde gördüü eye göre hüküm verdii

kyametteki baz mertebeleri görür. Baz yerlerde de Allah kendisinin

gördüüne göre deil, peygamberin gördüüne göre hüküm verirken

baz mertebelerde de -peygamberin gördüüne göre deil- müminlerin

amelde gördüklerine göre hüküm verir; baz yerlerde de toplama göre

hüküm verir.

Bu zikir sahibi söz konusu hükümleri örenip o mertebeleri mü-

ahede ederse, bu zikrin sahibidir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ula-

trr.’
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BE YÜZ ELLKNC BÖLÜM
Menzili 'Onlar nefislerine zulmettiklerinde sana gelmi

olsalard

'

m Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Tasarrufunda babas (Adem) gibi olan kimse

Nefsine zulmetmi olsa bile

Günah nedeniyle Allah’tan balanma diler

Deerine deer katar da yükselir

Sonra tahsisiyle onu seçer ve hidayet eder

Verdii hükümle ona döndü diye

eriatn onda adil terazileri var ki

Hakk bilen insan o terazilerle hüküm verir

Adalet ve ihsan halinde onu talep eder

Anlayal insan ihsan ile ortaya çkar

Allah Hz. Âdem’den haber verirken öyle demitir: ‘Rabbimiz!

Kendimize zulmettik
3329

Nefsine zulmeden -yoksa nefsi nedeniyle zalim

olan deil- rabbine dönendir. Buna mukabil nefsi nedeniyle zalim olan

ise rabbinin katndan çkmamtr ki, oraya dönsün; o seçilmilerden-

dir. Nefsine zulmeden kendisi için belirlenmi meru hak (hakikat)

nedeniyle gelir. Söz konusu hak, yaarken Hz. Peygamber’in onun

suretiyle göründüü haktr. Bu nedenle Hz. Peygamberi tantmak

üzere sadece ‘Muhammed’ deil, Allah’n peygamberi denilirdi. Allah

da ‘Muhammed Allah’n peygamberidir'
330

diyerek bu duruma dikkat

çekmitir. Baka bir ayette ‘O Allah'n peygamberi ve peygamberlerin

sonuncusudur
,m

buyurur. Zalim günümüzde elimizde bulunan meru
hakka geldiinde, bu hak ona uykuda veya uyanklkta Muhammedi

surette bedenlenirse bu zikrin mensuplarndan olduunu anlar. Buna

mukabil bedenlenmezse, b zikrin sahibi deildir. Meru hak ona böy-

le bedenlendiinde, nefsine zulmeden kii ya balanma diler veya

dilemez. Allah’tan balanma dilerken peygamberin suretinin de onun
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adna mafiret dilediini görmezse -ki peygamber müminlere kar

rauf ve rahimdir- Allah’a gerçek anlamda istifar etmediini anlar.

Çünkü onun bu esnada Allah’tan mafiret dilemesi, peygambere onun

hakknda mafiret dilemeyi hatrlatr. Bu esnada Allah’ ise ‘et-Tevvab

ve er-Rahim>332
olarak billur.

Bir kez nefsime zulmetmi olarak Hz. Peygamber’in kabrine gel-

diimde, iin söylediim gibi olduunu gördüm. Allah ihtiyacm

yerine getirdi, oradan ayrldm. Peygambere geliimdeki yegâne gayem

bu düsturdu. Kabrinde kendisini ziyaret ederken bu zikri peygambere

okudum. Kabul gerçekleti, ben de ayrldm. Hadise 601 ylnda ger-

çeklemiti. Kendine zulmedenin nasl geldiini açklam oldum.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.'

BE YÜZ ELL ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Menzili 'Allah onlar artlarndan ihata eder

'”3 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Rölman için ihata bir snrlama

Yaratklar snrlar, tecrit hükün verir

Varlnn çeperlerinden soyutlanrsa bir insan

Adlnda Allah adna snrlama kalmaz

Allah, hakknda hüküm verilemeyecek kadar münezzeh

Celalinin kabul etmeyecei bir övgüyü reddeder

O’nun kemali âlemin bütün yönlerini kuatr

Tespih, hamd, tehlil ve övgü olarak

Allah öyle der: ‘Her ey O’nun/otun hamdini tespih eder.
y3i*

Allah

varln kendisi olunca, bilgiyle ihata etmek özelliiyle nitelenmitir.

Ayette ise ‘artlarndan’ diyerek, ilahi koruma amaçl ihatay arka cihete
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tahsis etmitir. Bunun nedeni insanda iki göz yaratp onlar ön taraf

olan yüzüne yerletirmesidir. Bütün bunlar adet denilen ve vaka haline

gelmi durumlardr. Yoksa arka cihet, kendisiyle ön ve yüz tarafn

korumasn salayacak belirli bir sebebe sahip deildir. Binaenaleyh

Allah onu zatyla muhafaza etmi, kendinden baka koruyacak sebep

yaratmam, insann yaratl kendi önüyle Hakkn önü arasnda ger-

çeklemitir. Onun karsnda bulunan ehadet ve ardndaki gaybdr.

nsan önünden kendi kendisiyle korunurken ardndan Rabbi vastasyla

korunur. Allah’n ardnda bir gaye olmad gibi onlar artlarndan

ihata etmemi olsayd insan arkasndan cezalandrlrd. nsan Allah’n

onu ihata etmesi nedeniyle kendini korkutacak ilerden emin olmu,

önünde gördüü eyle Allah’n korumasna itimat etmitir. Bu durum-

da hfem gayb hem ehadet olarak emniyet elde etmitir. Baka bir ifa-

deyle önünden kendi kendisiyle emniyet gerçekleirken ardndan (Al-

lah’n korumasna) iman ederek emniyet gerçeklemitir. Allah hangi

yönden onu cezalandrrsa, güven halindeyken cezalandrr. Nitekim

Allah (ayette geçtii üzere) ‘köyleri cezalandrrken’ böyle yapar. Onlar

zalim köylerdir ve Allah onlar artlarndan cezalandrr.

Genel ihataya gelirsek, bu ihata, tümel cezalandrma demektir ve

‘Allah kâfirleri ihata edendir'
335 ayetinde belirli bir yönle snrlanmaks-

zn zikredilir. Fakat bu bir sfatla snrlayarak cezalandrmadr. Söz

konusu sfat ise kâfir olmaktr. ‘Kâfir olmak’ örtmek demektir ve bu

anlamyla arda benzer, çünkü insan kendisini alglayamaz. ‘hata’ özel-

liine sahip bu cezalandrmann -her nerede gelirse gelsin- görerek

gerçekletiine ahit olmadk. Allah velilerinden birini cezalandrdn-

da, ürkmesin diye ardndan cezalandrr ve kendisi fark etmesin diye

yumuakça cezalandrr. Farkna vardnda ise bu kez cezann içerdii

hazz görüp ünsiyet eder. Çünkü o lezzeti kendini kendinden geçiren

bir müahededen elde etmemitir. Bu nedenle ‘bel (aksine)’ edat kul-

lanlmtr ve öyle der: ‘Aksine o mecid Kur’an’dr .’
336

Yani üzerinde

bulunduu isim ve nitelikleri toplayan kymetli kitaptr. ‘Levh-i mah-

fuzdadr.’ ar vc bâunî yorumuyla kastedilen insandr. nsan/sc bir

yönde kendinde deilken, bütün yönler endedir ve senin dnda bir

ey yoktur. Böylece arka yön bu ifadede olumsuzlanrken bir yönden
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olumsuzlanmaz, çünkü o sensin. Varlkta tek hakikat vardr ki, o da

sensin.

Bu misallerle ima ettiim hususlarn farkna varmalsn.

‘

Allah hak-

k söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ ELL DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Menzili 'Zannetme ki kendilerine verilenlerle sevinenler ve

yapmadklar ilerle övülmeyi sevenler..,'**
7 Ayeti Olan

Kutub'un Halinin Bilinmesi

Yaptklar ilerle sevinenler için düünme

Yaptklar ilerde bir paylar yok onlarn

Onlar insanlarca övülmeyi severler

Fiilden onlara ait olan yokluk ve yitirme

Hatmü’l-evliya’mn düsturudur bu

Böyle bir nitelik sahibi yok olur

O görevleri salamca dikilen imam

Temiz, ihsan sahibi, pah imam

Mülkün yönleri ona bakar

Halk, kalem ve levha om ifade eder

Allah kendinden bir ruh ile bize ve sana yardm etsin, bilmelisin

ki; uzun seneler bu zikre balanm ve onu düstur edinmitim. Öyle ki

kendi ehrimde baka zikirlerle tanndm gibi bu zikirle de maruf

olmutum. Onun açk bereketlerini görmütüm. ‘Kendilerine verilen-

ler
5 ksmnda geçen olumsuzluk edat ile ‘yapmadklar iler’ ksmndaki

ifade
‘

Onlar siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü’*™ ile
‘Attnda sen

atmadn, Allah att
’*39

ayetleriyle ayn anlamdadr. nsan fiilin kendisin-

de ortaya çkmas nedeniyle bir davram meydana getirir, yapt i
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nedeniyle övülmek ister, hâlbuki fiil ona ait deildir. Bu hususta insan

iddias ölçüünce haz alabilir. Fakat bu haz gerçein iddia ettiinden

farkl olduu için rahatsz edicidir. Bu çeliik duruma misal olarak,

kibrinin kendisini zorunlu ihtiyaçlarndan veya acsn ortadan kaldra-

cak en basit vesileye muhtaç olmasndan müstani brakmayan zorba

ve kibirlinin durumunu verebiliriz. Allah ‘Zannetmesinler ki azaptan

kurtulacaklardr
,30

buyurur. Bunun anlam udur: Zannetme ki onlar

bundan haz alacaklardr. Bu yorum gerçek deil iarî bir yorumdur.

Ve ondan tat almak isterler. Daha dorusu -arif iseler- bundan dolay

haz alma/ac çekme arzular vardr. Böylece bu zevkte azap ve elemi

birletirirler. Baka bir ifadeyle bir açdan nimette, bir açdan ac veren

elemdedirler, air öyle der:

Duydunuz mu öyle bir bela:

Bir taraf iyi bir taraf hastalk

Azap verir nimet verir

Nimet ile azap verir

Bilmelisin ki, birinci anlamnn aksine bir netice veren her zikir,

zikredenin haline göre netice vermi demektir. Nitekim büyük tefsiri-

mizde ( Tefsir-i Kebir ) bunun artlarn ortaya koymutuk. Adamlardan,

kâmil olanlar için durum farkldr. Kâmil zikrin bütün neticelerini

bilir. Bunun nedeni onun snrlanmamas ve ‘Allah’ isminin idaresi ve

velayeti altndaki isim ve sfatlarn dna çkm olmasdr. lahi isimler

karsnda insan- kâmil Allah ismi mesabesindedir. Bu isim mutlaklk

sahibi olsa bile, hal veya lafzla snrlanm olarak dile getirilir ve bu-

nun böyle olmas kaçnlmazdr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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BE YÜZ ELLBENC BÖLÜM
Zamanmzdan Kyamete Kadarki Dier Kutuplar

Zikretmemi Engelleyen Sebebin Bilinmesi

Her engellemenin açk, bir sebebi olur .

Bazen de gizlidir o sebep

Bir engel bakasndan ortaya çkar

Bir engel kendinden ortaya çkar

Bazen engel yaknlktan olur

Bazen uzaklktan ;
•

Bazen akln varlndan vefikirden

Hakk bulur kendi tenzihinde

nsann süsü kendinden

Süsü idrak etmek de onun özellii

Allah seni ve bizi raz olduu ileri yapmaya muvaffak klsn, bil-

melisin ki; kitaplar Allah yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara varis

oluncaya kadar âlemde bulunur ve her devirde o devrin ehlinin kitapla-

r bilmesi gerekir. Bu itibarla her devirde bir kutbun bulunmas da

gereklidir. Kutup içinde bulunduu zamann etrafnda döndüü kii-

dir. Biz onu isimlendirdiimiz ve belirlediimizde, bazen kendi dev-

rinde yaayanlar onu adyla ve sanyla tanr, mertebesini bilmezler.

Bunun nedeni Allah’n velayeti yaratklar içinde gizlemi olmasdr.

Bazen insanlarn gönüllerinde ve bilgilerinde kutup gerçekte sahip

olduu mertebede bulunmaz. Onlar bu kitabmda kutuptan söz edil-

diini duyunca, onu aratrmaya koyulur, Allah ise kalplerinden iman

nurunu çekip alr -nitekim Rüveym böyle demitir-, ben ise Allah’n

onlarn cezalandrmasnn sebebi haline gelirim. te Muhammed üm-

metine duyduum efkat nedeniyle kyamete kadarki kutuplarn adla-

rn zikretmedim. Ben insanlarn kalplerinde veya gerçekte kendisine

ve söylediklerime iman edilmesi gerekli bir peygamber mesabesinde
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deilim. Üstelik Allah beni böyle bilgileri izhar etmekle görevlendir-

memitir ki, yapmadmda günahkâr olaym! Öte yandan bu konu

‘Rabbinizden gelen hakk söyleyin, dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin'
341

ayetinde belirtilen durumla bir de deildir. Öyleyse bütün insanla

rahmetin yaylmas bizim hakkmzda daraltlmasndan iyidir. Kueyrî

Risale’nin banda bu adamlar zikrederken ayn yolu takip etmi,

Hailac’ ise hakknda ortaya çkan görü ayrl nedeniyle kitabnda

zikretmemitir ki kitabnda zikredilen adamlar hakknda bir itham ve

suçlama meydana gelmesin! Bunun yan sra Risale’nin banda baz

insanlarn içlerindeki kötü zann ortadan kaldrmak üzere tevhit inan-

cn zikretmitir.

. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BE YÜZ ELL ALTINCI BÖLÜM
Menzili 'Mülkün elinde olduu Allah münezzehtir/M2

Ayeti Olan Kutub'un Halinin Bilinmesi

Bu Kutup (ra.) eyhlerinizdendi ve 589^ vefat etmiti.

Mülk ve imam mübarek

Keif hal ve makam ile

O her zaman melik

Her durumda ve sürekli olarak

Gördüün kemalin sahibidir

Yaratklarn kendisi olduu için

Senin gördüün kemalin de sahibi

Onun deeri tamla ilave

Keifle ileri düzenlemek üzere

Nur ve karanlk âleminde
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Uyanklkta müahede edilir

Uykuda olan eyin ayn

Allah’n kelamn vahiyle ararz

Vahyi kelamda ihsan etti

Bu düstur ve makam eyhimiz Ebu Medyen’e aitti. O ‘Benim

Kur'an'dan surem Mülk suresidir’ derdi. Bu sure iki imamdan birisine

ait iken dünyada ve ahirette sürekli bir art vardr. Çünkü o sure

mülke tahsis edilmitir ve art mülkten ortaya çkabilir. Tekrar edilin-

ce, Allah’n kuluna ihsan ettii nimete göre, zikredende fazlalk ve art

gerçekleir. nsanlar farkl mertebelerdedir ve artlar da bulunduklar

duruma göre gerçekleir. Kim mana ehli ise art manalardan ortaya

çkar; kim duyu ehli ise art duyulardandr. Binaenaleyh herkes kendi

merebini bilmitir. Allah kiinin kendisinde bulunduu mertebenin

gerei olmayan art verip nimet kendiliinden onda bulunmazsa, bu

durum edepsizlie nispet edilir. Mertebesine uygun olduunda, kii-

den sevinç, kabul ve ükürde art gerçekleirken bunun neticesinde

onun için daha çok çoalma ve art meydana gelir.

Bilmelisin ki, bu özel zikri yapan zâkire gözlerinin Haklan eli -ki

mülk o eldedir- olduu bilgisinin açlmas gerekil . Hakkn kendisini

O’nun eli olarak görmeyene mülkü verdiini görürken Hak ise söz

konusu zâkir yönünden nimet verilenler nezdinde ükredilen olur.

Nimete mazhar olan herkes nimetin meyvesini devirir ve hangi yol-

dan ve türden elde edilirse edilsin bütün nimederde onlar ortak klar.

Bu durum ancak Allah’n adamlar arasndan kâmiller için meydana

gelebilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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BE YÜZ ELL YEDNC BÖLÜM
Genel Anlamyla Hatmü'l-Evliya'nn Bilinmesi

Hatmü’l evliya bir resul

ki âlemde de yok bir den

O, ruh, ruhun olu; anne de Meryem

Bu ulalacak bir yolu olmayan makam

Adalede hüküm vermek üzere aramza iner

Bütün hüküm sahiplerinin hükmü ortadan kalkar

Domuzu öldürür veya onu bat! yapar

Onun Allah’tan baka delili yok

Her durumda ayetle destekler onu

Gözüyle görür o ayeti, kefildir

Hidayet iaretleriyle Ahmed’in eriatn ikame eder

Onun tarafndan kendisine söylenen söz vardr

Mülkünün vesilesinden onafeyiz akar

Fakat her durumda konuktur

Allah bizi ve seni muvaffak eylesin bilmelisin ki, Hz. Muham-

med’in Allah katndaki deerinin ve üstünlüünün bir tezahürü de

ümmeti içinden resuller yaratm olmasdr. Allah beeriyete nispeti

uzak olan bir peygamberi Muhammed ümmetine tahsis etmitir. O
peygamberin yars beer, dier yars temiz ruh ve melektir. Çünkü

Cebrail Hz. sa’y Meryem’e ‘Yakkl bir adam olarak’
3** görünerek

vermitir. Ardndan Allah onu kendisine yükseltmi, ahir zamanda da

ümmeti içinde Hz. Muhammed’in eriatna göre hüküm vermek üzere

hatmü’l-evliya (velilerin sonuncusu) olan bir veli olarak indirir. Binae-

naleyh onunla birlikte sona eren, sadece peygamberlerin ve nebilerin

velayetidir. Muhammedi velayetin hatemi ise velilerin velayetini bitirir.

Bu sayede velinin velayetiyle peygamberlerin velayeti arasndaki mer-
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tebeler ayrr. Hz. sa veli olarak indiinde hatmü’l-enbiya ‘bu üm-

metten birisi ve bakasnn eriatyla hüküm veren olmas’ bakmndan

Hz. Isa'nn velayetinin haremidir. Hz. Muhammed de Hz. sa kendi-

sinden sonra inecek olsa bile bütün peygamberlerin hatemidir. Ayn
ekilde Hz. sa’nn velayetteki durumu böyledir. O, zaman bakmndan

Hz. sa’nn kendilerinden birisi olduu velilerin velayetinin

hateminden önce gelmitir. Onun mertebesini Atka-i Murib adl kita-

bmzda belirtmitik. Orada Hz. sa ve peygamberin kendisinden söz

ettii Mehdi’den söz edilmitir. Bu nedenle bu kitapta ondan söz et-

meye gerek görmedik. Onun menzili hakknda bir belirsizlik yoktur,

çünkü Hz. sa, Allah’n buyurduu gibi,
‘
Allah’n peygamberi ve Mer-

yem’e ilka ettii kelimesi, kendinden bir ruhtur.
1X44

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr. 3 Otuz birinci sifr sona

ermitir.
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Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

BE YÜZ ELL SEKZNC BÖLÜM
zzetin Sahibi Olan Rabbe Ait Esma-i Hüsna ve sim-

lerden Allah'a Verilmesi Caiz Olan ve Olmayanlarn

Bilinmesi

isimlerin merdi\enini görürüm; yükselir ve alçalr

Güney ve kuzey rüzgâr hareket ettirir om

Hayret! Nasl da selamet ve körlük var

Hidayet ile emir ikiz, ayrlmazlar

Görmez misin? Allah cehennemde adil

Firdevs cennetinde lûtujkâr ve ihsan edici

Dersen ki hu kâfir, adil dersin

‘u mümin dersen ihsan edici olur

Bu delildir gösterir ki Rabbim bir

ilah dilediini görevlendirir ve azleder

Varlklarmz O’nun isimleri, baka deil

O kendinde ilerde hükmeder ve tafsil eder

Allah öyle buyurur: ‘En güzel isimler Allah’a aittir?
345

Kastedilenler

mümkünlerin hükümlerinin talep ettii ve belirledii ilahi merte-

belerdir. Mümkünlerin hükümleri Vücud- Hak’ta (Hakkn varl)

zuhur eden suretlerdir. ‘lahi mertebe’ zat, sfatlar ve fiillere ait bir

isimdir; dilersen fiil sfat veya tenzih ifan da diyebilirsin. Bu fiüler

sfatlardan, fiillerden ve isimlerden meydana gelir ki, bunun böyle

olmas kaçnlmazdr. Fakat Allah onlarn bir ksmn kendine isim
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yapmken hir ksmn isim olarak kendine vermemitir. 'Allah tuzak

kurdu’
346

,

‘

Allah alay etti’
347

,
‘Bir tuzak kuracam’348

gibi ayetlerde fiil

lafz olarak gelmitir. ‘Allah onlarla alay eder.
5 Kelime ism-i fail (özne)

lafzyla gelmi olsayd, böyle bir ifade Allah adna imkânsz olmazd.

Ayn durum baz zamirler için geçerlidir. Misal olarak ‘Sizi scaktan

koruyacak elbiseler .. .

>34v
ayetini verebiliriz. Gerçekte koruyucu Allah

iken vekil ise elbise ye benzeri araçlardr. simlerin bir ksm da birinci,

ikinci ve üçüncü ahs zamirleridir. Misal olarak 'Ey insanlar! Allah’a

muhtaçsnz’3Sü
ayetini verebiliriz. Ayette Allah muhtaç olunan her eyin

adyla isimlenmitir. Baka bir ifadeyle, sadece Allah’a muhtaç olunabi-

lecei için muhtaç olunan her ey Allah’m addr; bununla birlikte

Allah’a öyle bir isim verilmemi olabilir. Biz bilgilerin bize verdii

manalar dikkate alrz. Allah’a bir ismin verilip verilemeyecei ise O’na

kalmtr. O hangi ismi kendine vermise biz veririz. Biz Allah’ ancak

O’nun kendisiyle zatn isimlendirdii isimlerle isimlendirebiliriz. Bir

ismi kendisi için kullanmamsa, Allah karsnda edebin gerei olarak,

biz de kullanmayz. Biz Allah’a göre ve O’nun için hareket ederiz.

Bu bölümde Allah’m esma-i hüsna (güzel isimler) diye ifade etmi

olduu ilahi mertebeleri pe pee sayacaz ve o mertebeleri yüz mer-

tebeyle snrlayacaz. Onlarn ardndan her biri konuyla ilgili fasllar

zikredeceiz. Mertebelerden birincisi ilahi mertebedir ve o mertebe

Allah ismidir.

LAHLIK MERTEBES
Allah lahi smi

Allak, Allah, Allah! O’nun ayetleri hüküm verir ki

Alemde Allah olan O’dur

Münezzehtir, kimse bilemez O’nu

Kullar bilemez, O’ndan baka ilah yok
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öyle bir ismi var ki ortaksz

O isim Allah ismi, biliniz

lahlk mertebesi tüm mertebeleri kendinde toplayan mertebedir.

Bu nedenle herkes sadece Allah’a ibadet eder. Allah ‘Rabbin sadece

kendisine ibadet edilmesine hükmetti
’351

ve ‘Siz Allah’a .muhtaçsnz
’332

diye

hükmetmitir.

Gizli ve açk her ey Allah’a ait

Evet! Hatta her ey O, bakas deil

Bilmelisin ki, ilk konulu anlam bakmndan Allah ismi tüm ilahi

isimleri kuvve halinde içerir. Hatta âlemde eseri olan her isim Allah

isminin vekili olarak zuhur eder ve ortaya çkar. Bir insan ‘Ey Allah!’

dediinde onu bu nidaya sevk eden haline bakp o halle ilgili ilahi

ismin hangisi olduunu düünmelisin. Q özel isim, dua edenin ‘Ey

Allah’ derken kendisine nida ettii isimdir. Çünkü Allah ismi ilk konu-

lu anlam itibaryla her eyin elinde bulunduu Hakkn zatna iarer

eder. Bu nedenle özel olarak zata delil olan ilahi isim (Allah), bütün

ilahi isimlerin yerini alm, onlarn vekili olmutur. Öte yandan, her

eyin kendisine dönmesi itibaryla bu isimlendirilen, kendilerine muh-

taç olunan her eyin adnn sahibidir. Baka bir ifadeyle kendisine

muhtaç olunan maden, bitki, hayvan, insan, felek, melek vb. gibi yara-

tlm ve var edilmi her eyin ismi bu isme döner. Öyleyse ‘Allah’

ismi, âlemde eseri ortaya çkan her müsemmaya ait isimle isimlendiri-

lir. Bu balamda âlemde her eyin bir eseri vardr.

lahi zatn tenzih isimlerim içermesine gelirsek, bu husus son de-

rece bellidir. Her ilahi isim Hakkn zatna delalet etmek bakmndan

tenzih ismi saylsa büe, isimlerden her biri, zata delalet ederken olum-

lama veya olumsuzlama (selb ve ispat) tarzmda türetildii köke bal

olarak baka bir anlama daha delalet eder. Bu nedenle hiçbir isim zata

delil tekil etmede ‘Allah’ ismi kadar güçlü olmamtr. Bununla birlik-

te Allah peygamberine emrederken ‘De ki, Allah veya Rahman diye dua

edin, hangisiyle dua ederseniz, en güzel isimler O’na aittir
’353 buyurur.

c

O'na’ zamiri dua edilen Hakka döner, çünkü asl isimlendirilen, tek
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hakikattir. Öte yandan, Allah bu özel ismini Hakkn zatndan bakas-

nn ismi olmaktan saknmtr. Bu nedenle Allah ilahl bu ismin sahi-

binden bakasna nispet edenlere kar delil getirmek üzere
cDe ki onlar

isimlendirin
,S1

buyurur. Bu ifadenin muhatab ise susmutur; tapt
putu isimlendirmi olsayd, ‘Allah’ adndan baka bir isimle isimlendi-

recekti.

Bu mertebenin kuatclma gelirsek, hiç kukusuz, ilahi zat mef-

humuna ilave isimlerin çok ve farkl delaleti vardr. Bu itibarla elimizde

‘Allah’ isminin dnda zata ait özel isim yoktur. Demek ki ‘Allah’ ismi,

özel isimlerin kendi müsemmalarna ait olmas gibi, mutabakat ve

örtüme yoluyla zata delalet eden isimdir. Bu balamda baz isimler

tenzihe delalet ederken baz isimler sfatlarn varlklarn ispat eder.

Bununla birlikte Hakkn zat saylarn kendisinde bulunmasn kabul

etmez. Söz konusu isimler, zata ait sübutî sfatlarn varlklarna iaret

eden isimlerdir. O isimlere misal olarak el-Alim, el-Kadir, el-Mürid,

es-Semi, el-Basir, el-Hayy, el-Mucib, e-ekûr ve benzeri isimleri vere-

biliriz. Baz isimler ise na’tlar/nitelikleri ortaya çkartr ve onlardan

ancak nispeder ve izafeder anlalr. Misal olarak el-Evvel, el-Ahir, ez-

Zahir, el-Bâtn vb. isimleri verebiliriz. Baz isimler fiil anlam verirler.

Misal olarak el-Hahk, er-Rezzak, el-Bâri, cl-Musavvir vb. isimleri ve-

rebiliriz. Böylece bütün isimler taksim edilmi oldu. lahi isimlerin

says ne kadar olursa olsun, ksmlardan birisinde veya birden çouna

ait olmas gerekir. Bununla beraber her ilahi isim, zata delalet eder ve

bunun böyle olmas zorunludur. Binaenaleyh ilahi mertebe, bütün

mertebeleri içeren mertebedir. (Bu mertebenin ismi olan) Allah’ bilen,

her eyi bilir, hangisi olursa olsun mümkünlerden tek bir eyi bilmi

olmaz. Onlardan birini bilmek, özellikle âlemin ilah olmas bakmn-

dan Allah’ bilmeye delil tekil etmede bütünün hükmüyle birdir. eri-

atn gereiyle amel ederek, keif elde edersen Allah’ ancak (mümkün-

lerle deil) O’nunla bileceini görürsün. Bu bilmede delil medlulün ta

kendisidir.

Bu mertebe tüm hakikaderi kendinde toplasa bile, ona mahsus ve

(kulda tezahür eden) en belirgin hal, hayret, ibadet ve tenzihtir. Ten-

zihe gelirsek, tenzih Allah’n yaratklarna benzemeyecek ekilde yüce
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olmasdr. Bu tenzih Allah hakknda hayrete yol açaca gibi ayn ey

ibadet için geçerlidir. Allah bize nefislerimizi ve O’nu bilmemizi sala-

yacak fikir gücünü vermitir. Fikir gücü, varlmz yaratnda kendi-

sine dayanmamzn dnda, Allah ile aramzda hiçbir benzerlik ve iliki

bulunmad hükmünü verir. Tenzihin verebilecei nihai nokta, Allah

ile aramzda nispetlerin bulunmasdr -çünkü varlklarmzn ayrlmaz

özellikleri bunu talep eder- ve nispetler sfatlar diye isimlendirilen

eylerdir. öyle diyebiliriz: ‘Nispetler Allah’n zatna ilave eylerdir ve

onlar var olan hakikatlerdir. Allah’n kemali onlara baldr. Nispeder

olmasayd, Allah zat bakmamdan eksik, ilave bir nitelikle kemale eren

olurdu. ‘Nispetler ne O’dur, ne O’ndan bakadr’ deseydik, bu ifade

tutarsz ve söyleyenin akl ve düünce eksikliine delil tekil eden ruh-

suz bir ifade olurdu. Böyle bir ifade tenzihe delalet etmekten daha çok

sahibinin düünce eksikliine iaret eder. ‘Nispeder O deildir, varlk-

lar da yoktur, onlar sadece nispederdir ve nispeder var olmayan ey-

lerdir’ dersek, yokluun varlkta tesiri bulunduunu kabul etmi sayl-

rz. Bu anlaya göre nispeder, mümkünlerin varlklarnn ortaya ç-

kartm olduu hükümlerin çokluu nedeniyle çoalmtr. Bütün

bunlardan hiçbirini söylemezsek, bize verilen nazari gücü ilevsiz b-

rakm oluruz. ‘Bu durumlarn hakikaderi yoktur, onlar vehim ve saf-

satadr, herhangi bir gerçeklie dayanmazlar, ne duyu, ne fikir, ne akl

yoluyla kimsenin onlara dair bilgisi yoktur’ dersek, doru bile olsa bizi

bu görüe ulatran delil nedir? Bu hüküm doru deilse, onun doru

olmadn nasl anladk? Akl bu bölümlerden herhangi birine ula-

maktan acizse, o zaman eriata döneriz. Hâlbuki eriat ancak aklla

kabul ederiz. eriat (hakkndaki bilgi) âri hakkndaki bilgimiz demek

olan asl bilginin fer’idir. Asl bilmekten aciz isek eriatn varl bize

hangi nitelikle ulamtr? Asl bilmekten aciz isek fer’i ve onun sabit

olduunu bilmekten daha da aciz kalrz. Bu gerçei görmezden gele-

rek, nefislerimizde zorunlu olarak bulup da reddedenediimiz bir

durumdan kaynaklanan iman yoluyla Allah’n sözünü kabul edebiliriz.

Bu balamda eriatn aklî delillerle çelien bir takm hususlar Allah’a

nispet ettiini ‘duyduk.’ Bunlardan hangisini alsak, karmza öteki

çkar. Aklî düünceye bavurarak eriattaki bu ifadelen tevil etmeye
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kalkarsak, aklmza ibadet etmi, Allah’n varln kendimize dayan-

drm oluruz; hâlbuki O, kyas yoluyla idrak edilemez. Bu durumda

Allah’ tenzihimiz bizi hayrete ulatrr. Çünkü tüm yollar birbirine

karmasyla hayret dinî ve aklî düüncenin kendisine ulat bir mer-

keze dönmütür.

(Bu mertebeye mahsus baka bir hal olan) ibadete gelirsek, ibadet

tanm bakmndan mümkünün tercih edene muhtaç olmasdr. Burada

‘ibadet’ derken teklifi kastediyorum. Teklif yükümlü olduu fiilleri

yapabilme veya nefsini yasaklardan alkoyma gücüne sahip ola birine

dönük olabilir. Yükümlünün bir fiili olduuna göre, bir açdan fiilleri

yaratlmtan olumsuzlayp teklifin sahibine izafe ederiz; hâlbuki bir

varlk kendi kendini yükümlü tutmayacana göre teklifin sahih ola-

bilmesi için hitab kabul edecek mahal olmaldr. Bir açdan da fiilleri -

teklif hikmetinin talep ettii üzere- yaratlma nispet ederiz. Hâlbuki

olumsuzlama (nefy) ispatn zdddr. Daha önce tenzih gibi bu dü-

ünme biçimi de bizi hayrete düürür. Hayret ise hiçbir ey vermez. O
halde aklî düünme hayrete yol açt gibi tecelli de hayrete yol açar.

Demek ki, sadece hayret eden vardr ve hüküm sahibi, sadece hayrettir.

Var olan, sadece Allah’tr. Bu hükümler baz insanlarn srrnda kar
karya geldiinde öyle demilerdir: ‘Ey hayret, ey dehet, ey kar
konulamayacak yan!’ Bu hayret hükmü ilahi mertebenin dnda
baka bir mertebeye ait deildir.

RABBAN MERTEBE
• •

er-Rab ilahi ismi

Rab bizim sahibimiz, Rab bizim slah edicimiz

Rab bizi ispat eder, çünkü kendisi sabit

Varlm olmasayd, Hak beni var etmeseydi

Var olan ve yok olan olduumu bilemezdim ki
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Hak beni kendindenyaratt, destekledi beni

Bu nedenle konuan-susan diye çarlrm

Bu ismin be hükmü vardr: Telvin, yani deimede sebat. Hakka

dair tartanlar hakknda kesin delil, mümkünlerin maslahatlarm gö-

zetmek, azatlk kabul etmeyen kölelik ve hayatn allm sebeplerle

irtibat. Telvinde sabitlik (sürekli deiim) ‘O her gün bir itedir’
355

ve

‘Allah geceyi ve gündüzü deitirir’
356

ayetlerinde belirtilir. Âlemdeki her

nefeste bakalama ortaya çkar. Baknz! Güne gecenin ve gündüzün

sebebi olarak sürekli hareket eder, gece ve gündüzde belirli bir yerde

durmaz. Yldzlar ‘
her bîri bir felekte yüzer.’

357
Allah üç yüz altm dere-

ceden herhangi birisinde onlarn karar kldklarn ve yerletiklerini

söylememitir. Yldzlar felein her dakikasnda, hatta parçalanmayacak

en küçük biriminde dahi sabit deillerdir. Allah yldzlardan herhangi

birisini felee yerletirdiinde, onun vesilesiyle rükünler âleminden

cevher-i fert yaratr. Onu ne olduunu ve mahiyetini sadece kendisini

yaratan Allah biiebüir. Orta âlemdeki semavî ruhlarda ise -ki oras

burçlar feleinin balangcdr- birtakm ilimler meydana getirir. Bu

bilgüer kendilerine ihsan ettii marifetlere göre O’nun hak ettii övgü-

lere dairdir. Ayette c
Her birisi namazn ve tespihini bilmitir, Allah onla-

rn yaptklarm bilir
,ÎSB

denilir. Bu toplulukta bulunanlar cennet ehli

olanlar iken rükünler âleminde bulunanlar ile bu topluluk içindekilerin

bir ksm cehennem ehlidir. Allah Mele-i a’lâda ise -ki oras burçlar

feleinin üzeri, nefislerin kayna, akllardan Ama mertebesine kadarki

yerdir- ilahi isimlerin talep ettii bilgileri yaratr. Bu bilgiler, isimler

bakmndan deil, kendileri bakmndan Allah’a layk övgüleri ortaya

çkartr; çünkü ilahi isimler onlarn ihata edemeyecei kadar yücedir.

Onlar, sonsuz saydaki hükümlerini gerçekletirmekle ilgilidir.

Bu mertebenin Hakka dair tartanlara kar otorite sahibi olmas-

na gelirsek, hiç kukusuz, Allah hakknda ileri sürülen görüler bir

güçten kaynaklanarak farkllamtr. Söz konusu güç, mizaçlar, be-

denleri, güçleri ve kabiliyetleri farkl ahslarda bulunan müfekkire,

yani fikir gücüdür. Onun yardmcs insanlarn doal mizacdr. Her

ahsn doadan (tabiat) pay ise üzerinde bulunduu mizacnn ona
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verdii kadardr. Bu güç bütün gücünü insana verdiinde, ruhun üf-

lenmesini kendisiyle kabul ettii istidat ortaya çkar. Üfleme ile doal

cismin düzenlenmesinden ise nuranî suret, nur ile karanlk arasmda

kark ruhanilik ortaya çkar. Onun karanl gölge, ziyadr (k
ve karanlk karm). Suretin gölgesi Rabbin uzatt eydir ve bu yö-

nüyle Rab kaynakldr. ‘Rabbin gölgeyi nasl uzatr?’
359 Onun ziya-

dr, çünkü doal cismin aydnl güneinna baldr. Allah günqi

ziya, ay nur yaptn söylemitir. Bu nedenle biz de her varlkta Allah

ile arasmda bulunan özel yön (vcch-i has) nedeniyle onunn ziya

kabul ettik. Baka bir nedeni ise ziyann düzenlenmi cismin aynasna

yaylmasdr. Böylece günein yansma yoluyla aydan ortaya çkt-

gibi bu cisme yansr. Bu nedenle tikel ruhu ‘nur’ diye isimlendirdik.

Allah, Ay’ nur yapmtr. Baka bir ifadeyle Ay, Allah’n kendisini öyle

yaratmas nedeniyle nurdur. Güne de zat bakmndan nur (saf k)
olsa bile, Allah’n yaratmas nedeniyle ziyadr. Ay ise zat gerei silin-

mitir. Demek ki yok olma (fena) ve silinme aya ait iken beka Günq’e

aittir.

Ay her bakmdan fena halinde

Güne aydnlatr, beka halinde

Güzel yüz her güzellie sahip

Müjde vardr bize ve kauma haberi

O’nun güzelliini her gözde himaye ettik

Aac kabuunun himaye ettii gibi

Gök vesilesiyle varla indik, varlk O’ta ait

Kuatc ar O'nun, Amâ O’nur

. Bizdeki yönelme ve yüz çevirme O’na dair

Yücelik ve tenzih hükmü

Yaklarsa, meclisi bereketli

Bizimle yücelirse, övgü bize ait
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Varlnda irade O’nun hükmü

O seçen, dilediiniyapan

Sonra bu ruhanî ve duyusal güçler, tekil zamirle üflenmi olan ti-

kel ruhun yaradlna yönelirler. Allah *Ben üfledim'*
60

der. Buna mu-

kabil Hz. sa’nn ruhu, çoul zamirle üflenmitir. Demek ki onda bü-

tün isim ve ruhlarn güçleri bulunur. Allah Hz. sa hakknda "BU: üfle-

dik’
361

buyurur. Onu Meryem’e ‘Düzgün bir beer olarak’
362

veren Ceb-

rail’di. Böylece Cebrail insan- kâmil suretinde tecelli etmi, ruh üflc-

mitir. Bu üfleme Hakkn üflemesiydi. Benzer ekilde, Allah kulunun

diliyle ‘Semiallahu limen hamideh (Allah kendine hamd edeni duydu)’

diyerek (kulunun diliyle söyledii sözü kendisine nispet eder). Binae-

naleyh bu güçler ona tabi olunca, onlardan birisi olan müfekkire gücü

de ufuklardaki ve nefsindeki ayetleri kendisiyle düünsün diye insana

verilmitir. Bu düünmeyle ‘onun hak olduu ortaya çkar.’ Sonra

mizaçlar farkllam, bu nedenle de kabulün farkllamas kaçnlmaz

olmutur. Bunun neticesinde tefekkürde derecelenme ortaya çkt
gibi her nazarî (teorik) aratrma ötekinin verdiinden baka sonuç

vermitir. Teorik bilgiler belirli konularda birbirinden ayrrken baz

konularda ortak olmulardr. Allah hakkndaki görülerin birbirinden

farkllnn sebebi budur. Rab ise indirdii eriatn bilgisine göre

görü sahipleri arasmda hüküm verir ve akllar kendi delilleriyle kalaka-

lrlar. Onlarn düüncedeki farkllklar ise eriatn maddelerinde ortaya

çkar. Hâlbuki daha önce aklî düünce ile düünmekte idiler. Bu du-

rum özellikle eriata iman eden erkek-kadn müminler için geçerlidir.

Allah hakkndaki bilgilerde birbiriyle çelien kimseler arasnda Rabbin

hükmünü kabul edenler müminlerdir. Onlar, gerçek anlay sahipleri-

dir. Bununla birlikte onlar, ittifak noktalar olsa bile, görü ayrlklar-

na da dümülerdir. Görü ayrlklar, Rabbin hakka dair verdii hük-

mü anlamada tezahür eder. O hak eriatn kullan adna ortaya koyup

kendisini isimlendirdii haktr. Biz de Allah’ onunla (el-Hak) isimlen-

dirir, kendini niteledii özellikle niteleriz. Bize ulatrd bilgiye her-

hangi bir ey eklemediimiz gibi kendiliimizden O’na isim de uy-

durmayz.
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Mümin olmayan insanlarn arasnda inançlardaki farkllklar nede-

niyle ortaya çkan tartmalara gelirsek, bu balamda onlardan birisi,

yasa koyucudur. Baka bir ifadeyle yasa koyucu Hakka dair bir bilgi

ortaya çkartm, fakat bakalar ‘mümin’ olmadklar için onun yönte-

mini takip etmemitir. Onlarn arasnda, yani eriat ile mümin olma-
: .

*

yan aklclar arasnda hüküm veren, tecelli suretleriyle Allah’n kendisi-

dir. Bu tecelli ile onlarn arasnda ayrm gerçekleir. Fakat bu ayrm

dünyada deil, ahirette gerçekleir, çünkü ahiret yurdunda cebir (zo-

runluluk) hükmü ortaya çkar. Dolaysyla orada hiçbir itirazc kak-

madan bütün mülk Bir ve Kahhar Allah’a ait olur, sahiplerinden iddia-

lar kaybolur. Müminler orada bulunan herkesin üzerinde efendiler

olarak ortaya çkar.

Bu mertebeye mahsus baka bir özellik de mümkünlerin maslahat-

larm gözetmektir. Bilmelisin ki, mümkünlere zatlar bakmndan ba-

karsan, onlarn herhangi bir yönü kabul etmeleri öteki yöne göre önce-

likli deildir. Rab ise varlk ve yokluk hallerinde veya varlktaki öncelik

ve sonralklarnda mekân ve mertebelerinde öncelikli olan gözetir.

Onlarn zaman, mekân ve hallerinde kendilerine uygun olan dikkate

alr, mümkünlerin hakknda en doruyu tercih eder, mümkünü en

doru içinde izhar eder. Çünkü Allah onu ancak kendisini tespih etsin

ve onun kabul edebilecei ölçüde anna layk marifeti örensin diye

izhar etmitir. Mümkünün yaratlmasnn baka bir sebebi yoktur. Bu

nedenle baz mümkünler dierlerinden önce gelmi, bir ksm sonra

gelmi, bir ksm ulvi, bir ksm süfli olmutur. Bunun yan sra görev-

lendirme, görevden alma, sanat, ticaret, hareket, durmak, toplanmak,

dalmak ve benzeri gibi farkl mertebe vc hallerde derecelenmilerdir.

Bu durum mümkünlerin mümkünlerdeki hareketlilii ve bakalamas-

dr. Bunun dnda bir bakalama gerçeklemez.

Azatlk kabul etmeyen kulluk ve kölelik, bu mertebeye mahsustur.

O kulluk Allah’a olan kulluktur. Bu itibarla kulluk üç ksma ayrlr:

Birincisi Allah’a, kincisi yaratlma, üçünciisü hale mahsus kulluktur.

Bu anlamyla kulluk ubudiyet diye isimlendirilir ve o kendine mensup-

tur. Bu üç kulluk türü arasndan sadece yaratlma kuluk azaük kabul

edebilir. O da iki ksma ayrlr: Birincisi hürriyet içindeki köleliktir
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(ubûdet). Bu kölelik, yaratlmlarn sebeplere kulluu ve boyun eme-

leri demektir. Onlar hür olsalar bile sebeplere köledir. kincisi, sahibe

ve efendiye köleliktir. O kölelik, alm ve satma konu olan veya azatlk

yoluyla bir yaratlmn mülkiyetinden kendini çkartan insanlarca bili-

nen köleliktir. Geride, sebeplerin sahibi hakknda hayret kalr. Böyle

biri sebeplere kölelikten kurtulur mu, kurtulmaz m!1 Baz kimseler

sebeplerin o kii üzerinde zorunlu olarak hüküm sahibi olduunu dü-

ünür. Onlara göre sebeplere kölelikten ancak vehim yoluyla çklabilir,

yoksa gerçekte kurtulmak mümkün deildir. Bu görü sahipleri sebep-

lere kölelikten azatln mümkün olmadn söylemilerdir. Baz kim-

seler, özel yönü dile getirmilerdir; özel yönde herhangi bir ortaklk

söz konusu deildir. Bu görüü dile getirenler sebeplere kök olmaktan

azatln mümkün olduunu ileri sürmülerdir. Azatlk, özel yönü

bilmekle gerçekleirken özel yönü bilen insan sebeplere kölelikten

kurtulmu olur. Allah’a kulluk ve hale kulluk ise genel olarak azatln

söz konusu olmad kulluktur.

Hayatn allagelmi sebeplerle irtibat bu mertebeyle ilgilidir.

Bunun en aç manevi veya maddi gdalarla beslenenler için gdayla

ortaya çkar. Maddi gda malumdur; manevi gda akllarn kendisiyle

beslendii bilgidir. Hayat bilgiye bal her ey manevi gda elde eder.

O bilginin gerçekleme yolu veya o varln kim olduu durumu dei-

tirmez. Baz bilgiler sahibi adna snanma yoluyla ortaya çkabilir.

Böyle bir bilgi talep etmek özelliindeki kimsede delil getirme amac

tar ve bu durum bütün yaratlmlara yaylan bir özelliktir. Bu mese-

leyi Mevakiu'n-Nücûm adl kitabmzda karn uzvundan söz ederken

açklamtk. Sözü uzatma endiesi olmasayd, bu mertebede de konuy-

la ilgili srlar açklardk. Hâlbuki her mertebede o mertebeyle ilgili

ksmî açklama yapmaktayz.

Er-Rab isminin pek çok izafeti vardr. Bunlar ismin izafe edildii

eylere göre toplattr, dalr. Bu yönüyle Rab mesela âlemler kelime-

sine izafe edildii gibi ikinci tekil ve çoul zamirlere izafe edilebilir.

Misal olarak ‘Rabbine yemin olsun ve ‘kinizin Rabbi
,3M

ayetlerini

verebiliriz. Çoul olarak ‘Sizin Rabbiniz’ eklinde gelir. Bunun yan

sra babalara (babalarnzn Rabbi), üçüncü tekil ve çoul zamirlere
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(onun Rabbi, onlarn Rabbi), göe ve göklere, yeryüzüne, douya,

barya, doulara, batlara, insanlara, felee, birinci tekil ahs zamirine

izafe edilmitir. Binaenaleyh er-Rab ismi her zaman izafeli ve tamlama

halinde gelir. Bu isim hakkndaki bÜgi izafe edildii eye göre ortaya

çkar, bunu anlamalsn! Bu konu hakknda açklamalar sözü uzatr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

RAHMÛT MERTEBES
er-Rahman, er-Rahim lahi smi

Yolculuum Rahman’a benim

Celal ve cemalden haz almak üzere

Hak bize Rahim

Bizi çard gün merhamet eder bize

er-Rahman ad ihsan ve zorunlu rahmeti hakknda mübalaa bil-

dirir. Allah bu rahmeti için
‘Benim rahmetim her eyi kuatmtr’365

der.

Allah’n isimlerinden birisi er-Rahmanü’r-rahim’dir. Bu isim, balc-

bekke ve rame-hürmüz isimleri gibi bileik isimdir. Bu ismin bileiklii

kabul etmesinin nedeni, Allah’n kullarna dönük rahmetinin zorunlu

ve ihsan rahmeti diye iki ksma ayrlm olmasdr. hsan rahmetiyle

âlem ortaya çkarken, yine o rahmede bedbahdarn sonunda varacakla-

r yer kendisini doldurmu olduklar yurtta nimet olacaktr. Bu rahmet,

zorunlu rahmeti meydana getiren farz amellerin sebebidir. Allah o

rahmet hakknda peygamberine ihsan yoluyla
‘
Allah’n rahmeti ile onla-

ra yumuak davrandn’
366

demitir. Baka bir ayette
c
5eni âlemlere rah-

met olarak gönderdik'
367

buyurmutur. Kastedilen ihsan rahmetidir.

Âlemdeki her eyin rzk o rahmete balanmtr ve bu nedenle ihsan

rahmeti genel olmutur.
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Allah’n kendine zorunlu kld rahmet ise kitabnda zikretmi ol-

duu nitelik ve özelliklerle snrlanm rahmettir. O rahmet cRabbimiz

!

Sen her eyi rahmetin ve bilginle ihata ettin’
36*

ayetinin kapsamnda yer

alr. Allah’n bilgi vc rahmetinin sonu, kendisini kabul eden herkes için

genel rahmeti olur ki O’nun dndaki herkes hiç kukusuz rahmeti

kabul edicidir. O’nun rahmetinin genelliinin bir neticesi Rahman’m

nefesi ile gazab kendisinden izalesidir. O gazap Allah’n daha önce

kendisi gibi öfkelenmedii ve bir daha öfkelenmeyecei gazabdr. O
mertebe genellii vc her eyin kapsamna girmesi nedeniyle mübalaa

ismiyle isimlendirilmitir. Bu rahmet her mümkünün fertleri ile bile-

iklii gerektiren münasebetlerin saysnca konuya ve ilgiye (taalluk)

sahiptir. Bu itibarla mümkünler sonsuz olduuna göre O’nun rahmeti

de sonsuzdur. Mümkünler o rahmetten ortaya çkt gibi ilahi gazap

da ondan ortaya çkm, bu rahmetten ortaya çktklar için de ona

dönmeleri mümkün olabilmitir; çünkü bu çk rahmetin saf ve mut-

lak olarak geride kalabilmesi için ayrma amaçlyd. Bu sayede rahmet

ile gazap yarmtr. O halde rahmet ve gazap ayrma ve yalnzlamak

için yarmtr. lahi gazabn dndaki her ey, rahmetin kendisinde

ralunetten var olmutur ve dolaysyla rahmetin dna çkmamlardr.

Allah’n rahmeti snrsz

O rahmetteki her ey sayl ve snrl
i

Hidayetten sapan herkes

0 rahmete doru gider sonunda

Onayaknlk uzakln ayn

Ondan sonra hiçbir son yok

Rahmetin sonlu olduunu söyleme

Varlkta bir snr yok onun

O rahmetle kendinden ayrrsn dikkat et

Rab, Rab’dr ;
kul ise kul

Âlemin varlk sebebi ile Hakkn kendini bilinmeyi sevmekle nite-

lemi olmasn örenen kii, rahmetin ilk olarak neyle ilgili olduunu
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da örenir. Allah bilinmeyi sevmi, ,onun için âlemi yaratm, onlara

tannm, onlar da kendisini bilmilerdir. Bu nedenle her ey O’nun

hamdini tespih etmitir. Öyleyse seven kii muhabbetin ayrlmaz özel-

lik ve kurallar nedeniyle merhamete mazhar olandr:

Bilmelisin ki, Allah hakknda hüküm vermek, kendinde tecelli et-

tii surete göre gerçekleir. O suretin kendisini kabul edebilecei sfat-

larla Hak kendini niteler ve tavsif eder. Bu durum genel nezdinde

öyle ortaya çkar: Bir insan rüyasnda Hakk bir surette gördüünde,

görmü olduu suretin niteliklerini Hakka yükler. Bu durum rüyalarda

kimsenin inkâr edemeyecei bir olgudur. Allah adamlarnn bir ksm
söz konusu sureti uyankken görür, fakat suret uyuyann rüyay gördü-

ü mertebede ortaya çkar, baka bir mertebede deil! Bu mertebede

nebiler ile veliler ortaktr -Allah hepsinden raz olsun-. Buradan ilahi

rahmetin her bir eyi kuatm olmas mümkün olur. Hakkn kendi-

sinde göründüü ilahi suret, bulunduu mertebede eyann bir parça-

sdr ve dolaysyla -anladysam Allah’n rahmetinin onu da kuatm
olmas gerekir. Yaratlmlar için intikam, sahibinin kendine duyduu

merhametin tezahürüdür. ‘Allah azizdir.
,3W Yani böyle bir durumla

nitelenmeyecek kadar izzet sahibidir.
c

intikam sahibidir .’
370 Baka bir

ayerre ‘Beincisi, doru sözlülerden iseler, Allah’m gazab onun üzerinde-

dir
^71

denilir. Baka bir ayette ‘Allah onlara gazap etmi, onlara lanet

etmi, büyük azap hazrlamtr’372
buyurur. Allah kuluna tövbeyi nasip

ettiinde, hiç kukusuz, sevinecei bir ii nasip etmitir. Çünkü Allah

sahih bir rivayette zikredildii üzere kulunun tövbe etmesi nedeniyle

sevinir. Bu da O’nun rahmetinin parçasdr. Bu konudaki hadisler

saylamayacak kadar çoktur.
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MÜLK VE MELEKÛT MERTEBES
el-Melik lahi smi

Melik iddetli ve güçlü olan demek

Galip gelmek için dümanlara kar yardm al O’ndan

Nefsin tasarrufuna hâkim olursan

En iyi hükümdar ve galip gelen olursun

Baka bir iirde u beyitleri söyledik:

Melik iddet sahibi O’ndan yardm al

Kyamette O’nun mülkü var, mutlu olursun

Sen O’nun mülkü olmazsan

Kyamette saadete eremezsin

Bilmelisin ki, mülk ve melekût, ez-Zahir ile el-Bâtm isminin sahi-

bidir. Baka bir ifadeyle (melekût) gayb âlemi ve (mülk) ehadet âlemi

demek olduu gibi halk âlemi ile emir âlemi de denilir. Mülk kahra ve

zorlamaya konu olandr. el-Melik’in otoritesi altnda ezilmemi olsay-

d, mülk olmazd. Kendi iradesi olmakszn sahibinin iradesiyle tasarruf

altna giren kii mülk olmaz, nafile ibadet yapana benzer. Böyle bir kii

zorunlu-mecbur kul deil, ihtiyaryla kul olan kiidir; dilerse efendisini

azleder, dilerse onu bama yönetici yapar. Hâlbuki zorunlu ve mecbur

köle böyle deildir. O efendinin otoritesi altndadr. Hükümdarn emri

mülkün zahirine ve,bâtnna nüfuz ederse, bu durum ‘melekût’ diye

isimlendirilirken -bâtna nüfuz etmeksizin- sadece zahire nüfuz etmesi

ise mülk diye isimlendirilir. Her iki nitelik peygamberlere uyarken

mümin ve münafn varlyla ortaya çkar. Bu itibarla peygamberleri

zahir ve bâtnda takip edenler, mümin ve müslümandr. Bâtnmda

olmakszn, sadece zahiriyle peygambere uyan ise münafktr. Zahirin-

de olmakszn, sadece bâtnnda peygambere uyan ise günahkâr-

mümindir. Allah’n insana iki göz, yani duy ve akl ya da ba gözü ve

basiret vermesinin nedeni, onlarla bu iki nitelii görmesine salamak-
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tr. Çünkü Allah yaratm olduu her çifti idrak etmek için iki göz

yaratmken kendine de çoul lafzyla ‘gözleri
5

izafe etmitir; bu lafz

çoklua delalet eder. Binaenaleyh herhangi bir eyi herhangi bir tarzda

idrak eden her göz, koruma ve idrak özelliine sahip Hakkn gözüdür.

te Allah'n kendi adna gözleri çoul yapmasnn nedeni budur.

Allah hem kendini veyaratklarn korur

0 kendine ait olan hakk bilendir

Allah kendini meiyet ve ihtiyar sahibi olmakla nitelemitir. Bu

durum akla göre deil, eriata göre O’nun kendinde bir tasarrufu ol-

duunu bize ispatlar. Böyle bir durum nazarî (teorik) düüncenin

Allah hakknda basiret gözüyle imkânsz sayaca erî rivayetlerin ise

sahih ve doru kabul edecei bir husustur. Ba gözü de Hakkn tecelli

edecei suretlerin farkllnda bu durumu görür. lahi meiyet, 1

Allah

dilediini siler, dilediini sabit klar
’373

ve ‘Dilerse sizi giderir ve yeni bir

yaratl getirir’
374

, ‘Allah bir çocuk edinmek isteseydi, seçerdi
,37s

gibi ayet-

lerde zikredilir. Bütün bu hususlarda iradenin konu birliine dönük bir

yön bulunurken ilgi ve taallukta tasarrufa dönük bir yön de vardr.

‘Taallukta tasarruf demek, iradede tasarruf demektir. rade ise sfatlan

reddedenlere göre Allah'n zat demekken,' sfatlan zait hakikatler kabul

edenlere göre O’nun sfatdr. Doru görü her iki görüün dndadr
(Mutezile ve E’ari): rade zata ilave bir durum olmad kadar zatn

kendisi de deildir. Dorusu, irade ilahi zata mahsus özel bir taalluk ve

ilgi demektir, Bunu ortaya çkartan, iki durumdan birisini kabul etme

ihtimali nedeniyle, bizzat mümkünün kendisidir. ki durumun aklî

varl ile mümkünün kabul özellii olmasayd, irade veya ihtiyarn

hükmü olmayaca gibi ibarede de ad ortaya çkmayacakt.

Bir insan mülk ve melekût mertebesinde Hak ile hazr bulunup

âlemi ve onun ne olduunu, Hak ile ilikisini ve Hakkn onunla iliki-

sini bilmezse, bu mertebede herhangi bir ekilde bulunmam ve hazr

olmam demektir. Üstelik böyle bir insann el-Melik isminden de

bilgisi ve nasibi yoktur.
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TAKDS MERTEBES
el-Kuddûs lahi smi

Özellikleri bizde ortaya çkmam nefsi temizleyen insan

Mukaddes ve kuddûs olur

Temiz ve iffetli bir köle olarak gelir

Tasarrufunda karklk olmaz

el-Kuddûs’a binekler ular

Temizlikten nasip almak üzere

Kuatc Ar onun sakini

En yüce ilerden

Kutsiyetin benzeri yok

Onunla hayat bulur ve onunla dirilirim

Hak için gizlilik yok

Hak bizde gönüllerde ortaya çkt

es-Siibbûh ve el-Kuddû naks isimlerden temiz ve pak olan de-

mektir. Naks isimler ancak açklayc cümlelerle tamamlanabilen isim-

lerdir. Bu itibarla Allah’n isimlerinden birisi elleZ (ki o) ve ma (ki o

ey) gibi ism-i mevsullerdr. Allah ‘0 gökleri ve yerleri yaratandr (ellez

halûka...)*
76

buyurur. Baka bir ayette ‘O ölümü ve hayat yaratandr

(ellezt)’
377

buyurur. Ma’nn bir isim olmasna misal olarak da ‘Göe ve

onu bina edene yemin olsun ki’
378

ayetinde ma ism-i mevsulünün yorum-

larndan birisim verebiliriz. Ma bazen mastar anlamnda kullanlabilir-

ken bazen ellez (ki o) anlamnda kullanlabilir ve bu durumda naks

isim olur. Nitekim burada ellez (ki o) anlamnda Allah için bir isim

olmutur.

Bilmelisin ki, Allah sebepleri yarattnda onlan kullarna görünür

klm, sebeplileri (müsebbebat) ise onlar vesilesiyle var etmitir. Ba-

kanlar ise onlarn sebeplerle yaratlm olduunu zannetmilerdir. Ya-
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ratlmlar hidayet ve bilgi yolundan saptrp onlar her varlkta bulu-

nan Allah’a ait özel yönden (vech-i has) perdeleyen, bu yanlgdr.

Bilmelisin ki, ‘naks isim’ diye isimlendirilen lafz, ma (o ey), men

(o kii), ellezî (d o) ile bu edatlarn benzerleridir. Onlarn isimlendiri-

leni ise Allah’n yaratlmlardan -ki onlar sebeplilerdir- sayesinde per-

delenmi olduu sebeptir. Allah el-Kuddûs’tur. Yani naks isimlerin

nispetinden uzak ve temiz olandr. ‘O’ndan baka ilah yoktur, 0 aziz ve

hakimdir.'*™ Bu durumda iki görüten birini seçebilirsin: Ya kefin

sana Hakkn mümkünlerin mazharmda zuhur eden olduu bilgisini

verir. Bu durumda takdis Hakkn mümkünlerin hakikatlerinde bulu-

nup zuhur etmesi itibaryla mümkünlere ait olur ve mümkünler kendi-

lerine nispet edilen imkân, ihtimal ve bakalamadan Hakla tenzih

ederler. Bu balamda bir hakikat ile pek çok varlk vardr. Onlarn her

biri kendi birliinde bakalamakszn bulunur, hatta onlarn bir ksm,

dierlerine görünür, bir ksm mümkünün suretine göre dierlerinden

gizlenir. Tercih edebilecein ikinci görü ise Hakkn mazharn ayn

olmasdr. Bu durumda zuhur eden mümkünlerin ezeli-sabit haki-

katlerinin -ki onlarn dta var olmas mümkün deildir- hükümleridir.

Bu durumda takdis, dta var olmas mümkün olmayan mümkünlerin

ezelî-sabit hükümlerinin Haldun varlnda bakalamalarna karlk

Hakka aittir. Öyleyse takdis, Hakkn 'varlnda zuhur eden mümkün-

lerin hükümlerinin bakalamasna karlk olarak O’na aittir. Baka bir

ifadeyle Hak, söz konusu hükümlerin bakalaînas nedeniyle kendinde

bakalamaktan münezzeh ve müteal olandr. Nitekim farkl renklerde-

ki camak vurup nlar odaya yayldnda farkl klardan söz ede-

riz. Bunun nedeni camdaki renklerin hükümlerinin farklldr. Hâl-

buki biliriz ki, k o renklerden herhangi birisiyle boyanm deildir.

Bununla beraber duyu n farkl renklerle renklenmi olduunu

gözler. Gerçekte k renk deiimini kabul etmekten uzaktr. Hatta

onun böyle bir özellii bulunmadna ahitlik ederiz ve yine de biliriz

kik ancak böyle alglanabilir. Biz Hakk mümkünlerin hükümlerinin

kendisine vermi olduklar bakalamaktan tenzih ederiz. Binaenaleyh

Allah’n zatnda bakalamann olmas mümkün deildir. Aksine o el-

Kuddûs ve es-Sübbûh’tur. Fakat algda durum böyle tezahür eder.
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çünkü ayan- sabite kendinde bu ekildedir. Nitekim Cebrail de bazen

Dhyetü’l-Kelbî vb. kiilerin suretinde tecelli ederken bazen ufku kap-

layacak ekilde, bazen inci suretinde tecelli ederdi. Demek ki ya Cebra-

il’de suretler farkllar veya o farkl suredere girerdi. Hâlbuki kendisi

olmak bakmndan Cebrail’in zatnda bakalamaktan uzak ve temiz

olduunu biliriz. Fakat yine de onu böyle alglarz. Cebrail Allah’n

kullarna birtakm ayetler indirdiinde, ayeder de farkllar. Mesela

Kudan- Kerim türlü ayederden oluur ve kendisine nazil olduu kim-

senin kalbinde ona indirmi olduu vahyin suretiyle ekillenir. Ayeder

bakalat için kalbine nazil olduu kimsenin hali de bakalarken

kelam -Allah’n kelam olmas bakmndan- bakalama kabul etmeksi-

zin birdir. Ruh da kendisi olmak bakmndan bakalamay kabul et-

mez. Öyleyse kelam kuddûs (bakalamadan uzak) iken ruh da mu-

kaddestir. Bununla birlikte bakalama da mevcuttur. Bu durumda

ayederin neyi gösterdiine baklr: Ayeder mümkünleri gösterirse,

takdis Hakka aittir (Hak mümkünlerin özelliklerinden uzaktr). Ayetin

gösterdii Hak ise bu durumda sözü edilen Hakkn kendisi bakmn-

dan hak deildir, çünkü O el-Kuddûs’tur. Ayetin Hakk göstermesi

ancak ilahi isimlerden birisi bakmndan olabilir. Delaleti bilmenin

faydas da budur.

SELAM MERTEBES
es-Selam lahi smi

Allah yaratklar için es-Selam diye isimlendi

Bu nedenle selam en yüce makamn sahibi oldu

Yaratklarnda hüküm O’nun diledii üzere

izzet, övgü ve hamet O’na ait

Selam Rabbimizin muhabbetidir

O’nun isimlerinden selamet umarz biz
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O’nun yüce makamndan sonra var olduk

Öncelik
, hüküm ve ön O'na ait

O yaratklar için es-Selam diye isimlendi

Bu nedenle vuslata eren akllar hayrete dütü

Allah öyle buyurur: ‘Onlar için selam yurdu vardr '3*0 Baka bir

ayette öyle denilir: ‘Oras kendilerine güçlüün ulamad yerdir.’
381

Onlar orada selamet içinde bulunur. >

Bilmelisin ki, arifin selameti, genel olarak rablik (rububiyet) iddia-

sndan uzaklamaktr. Bununla birlikte Hakkn onun güçleri olduunu

müahede ederken rbubiyet esintileri kulun üzerinde görünebiür ve o

esintiler iddia eklinde ortaya çkar. Böylece arifin bu esnada selameti

kendinden olur. Selamn böyle isimlendirilmesinin nedeni sahabenin

(namazn sonundaki oturu anlamnda) teehhütte ‘Selam Allah’n

üzerine olsun’ demelerinden veya deme isteklerinden kaynaklanma.

Bunun üzerine Hz. Peygamber ‘Allah'a selam olsun demeyiniz, çünkü

Allah es-Selam'dr zaten’ buyurmutur.

Kul es-Selam’n kulu olarak Hakkn karsnda bu mertebede bu-

lunduunda, Hak onun aynasdr ve aynada görecei suretlere bakma-

ldr: Aynada bâtn suret ve zahirî ekle benzeyen suret görürse, nefsi-

ni gördüünü bilmelidir. Böyle biri henüz Hakkn onun güçleri oldu-

u makama ulamamtr. Beden ekliyle eklienmeksizin, bir suret

görür ve kendi olmadn bilirse, bu durumdaki suret Hakkn suretiy-

ken kul da Hakkn onun güçleri haline geldii makama ulamtr. Kul

bu müahedede aynann kendisi olunca, Hak aynada tecelli eden olur.

Bu durumda bir ayna olmak bakmndan kendine bakmaldr. Aynada

kendi ekliyle snrlanm bir suret görünürse, hüküm Hakka deil,

aynaya aittir. Çünkü aynaya bakan, aynann ekliyle snrlanr. Baka

bir ifadeyle aynadaki uzunluk, genilik, yuvarlaklk, huni biçimlilik,

büyüklük, küçüklük gibi özellikler kendisine yansyan surete hükmeder

ve onda ortaya çkar, bakan kii aynaya dönmü olur ve aynann kiide

hükmü ortaya çkar. Aynann ekline uygun ve münasip snrlanmay

görmekle, gördüü kiinin -içinde bulunduu halin deien ve türlü
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verilerine göre- kendi suretine girdiini anlar. Onu kendi zatnn ekli-

nin dnda görürse, gördüü suretin her eyi ihata eden Hak olduu-

nu anlar. Binaenaleyh Hak hangi suret ile zuhur ederse etsin, hiç ku-

kusuz öteki suretin tesirinden uzak vc salimdir. Çünkü es-Selam’n

mertebesi böyle olmay gerektirir. Baknz! Bir adam Hakk Ebu

Yezid’de görmü, hemen düüp ölmütü. Daha önce Ebu Yezd’i gör-

meden Hakk görmü, fakat etkilenmemiti. Bazen kii Hakk aynann

suretinden baka bir ekilde görebilir. Misal olarak bir ahsn kendini

içinde baka bir aynann suretinin bulunduu aynada görmesini vere-

biliriz. Bu durumda öteki aynay kendi nefsinin aynasnn suretinde

görürken öteki aynadaki suretini ise dier aynann suretinde görür.

Suret ile bakann aynas arasnda ise bir vasat vardr. Daha önce bu

meseleyi açklam, dikkat çekmitik.

Burada Hakk, Muhammedi suretlerde ve Muhammedi gözle

görmekten söz etmek istiyoruz. Hakkn görülebilecei en tam ve do-

ru görme derecesi budr. Bu mertebe Allah’a hiçbir eyi ortak koma-

yana aittir. ‘Cahiller onlara hitap ettiklerinde ‘selam’ derler'
362

Cahil gizli

veya açk olmak üzere Allah’a irk koan kiidir. Arifler ise cahil insan-

larn onlara nereden hitap edeceklerini ve mertebelerinin ne olduunu

bilirler. Cahillere cevap vermeye kalkmalard, cehalet yolunda onlara

katlm olurlard. Bir insan bakasyla ancak kendisiyle konumu
olduu sözle boyanarak ve onun haline girerek konuabilir. Bu durum

-ister cevap vermek tarznda olsun ister kendiliinden söze balamak

olsun- her zaman böyledir. Bütün bunlar, ilahi mertebelerdendir; bilen

bilir, bilmeyen bilmez. Dolaysyla söz konusu insanlar sözlerine ‘se-

lam’ demekten baka bir ey eklemezler ve hatta isteseler bile yapamaz-

lar. Bu mertebe mertebelerin en yücesidir. Buradan melekler cennet

ehline öyle der:
‘Sabrnza karlk selam üzerinize olsun.’

383 nsanlarn

arasndaki belirli (es-Selam eklinde) ve belirsiz (selam) selamlama

veya namazda okunan selam, bu mertebeden emredilmitir.

Bilmelisin ki, cahil insan nefsinde tasavvur ettii bir eyi söyleyen

veya ona inanan kiidir; hâlbuki tasavvur edilen eyin o sözü söyleyen

veya ona inanann tasavvuruna ilave dta gerçek sureti yoktur. Her-

hangi bir varlk mertebesinde onu araan, sadece kendini tasavvur
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edenin veya tasavvur edenden onu alann nefsinde bulabilirsin. Bu

davran, daha dorusu böyle bir suretin tasavvuru, cehalet demekken

o kii de onu tasavvur edert cahildir. Selam mertebesinin ehli olan kii

ise varlk mertebelerini ve onlarn içermi olduu suretleri bilir. Kendi-

siyle konuan insann söyledii sureti belirli bir varlk mertebesinde

bulamadnda, onun cahil veya bir cahilin taklitçisi olduunu anlar ve

bu nedenle onun sözüne ‘selam’ diye karlk vermekten baka bir ey

katmaz.

Bu makam çetin bir makamdr, imdiye kadar o makama müahe-

de yoluyla ulaan kimse görmedim. Bununla birlikte cahille konuur-

ken susmay tercih edenler gördüm. Hâlbuki cahilin kendisine hitab

karsnda susan herkes, konuann cahillerden olduunu bilse bile, bu

mertebeden dolay susmaz. Sadece bu mertebe sahibi (cahile) ‘selam’

der, çünkü onun söz söyleyenin nefsindeki suretin varlna ulama ve

muttali olma imkân vardr ve onun suretini sadece söyleyenin nefsinde

bulur. Bu söz söyleyen kiinin mukallit veya kukuyla söyleyen olmas

durumu deitirmez. Söyleyenin nefsinden baka bir yerde sureti ol-

mayan her söz, sözün gidiiyle veya suretin unutulmasyla ortadan

kaybolur, çünkü onun varln koruyacak varlk mertebesi yoktur.

Bununla birlikte o surete delalet eden düzenlenmi harfler vardr. Ba

ka bir ifadeyle o sözü söyleyenden ortaya çkan harflerin sabitlik mer-

tebesinde ve hitaptaki varlk eyliinde düzenlenmi harfleri vardr.

Fakat o harflerin gösterdii ey yokluktur. Dolaysyla suretin nefsten

gitmesi kaçnlmazdr. Bununla birlikte hitapta onun bir sureti geride

kalabilir. O suret havada ekillenmesi bakmndan meydana gelen ve

tespih eden bir melektir ve melek annesini -ki anne onu söyleyendir^

bilir fakat herhangi bir varlk mertebesinde babas olduunu bilmeden

nesebi olmayan bir garip olarak kalr. O sadece kendisinde meydana

gelmi olduu cahil insandaki varln bilir. Bu nedenle doruluk,

gerçek ve var olan bir hakikat olduu için susturucu olmuken yalan

öyle deildir. Yalann kendisine dayanaca herhangi bir ilke yoktur ve

yalan bakasndan bir eksiklik olarak ortaya çkar. Bu nedenle Allah’a

misaller vermemiz bize yasaklanmtr. Hâlbuki Allah misaller verir,

çünkü O bilir, biz bilmeyiz. Allah dta varl olacak ekilde bizim için
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misaller verirken biz öyle deiliz. Bizim varl olacak eyle misal ver-

memiz tesadüfen gerçekleebilir. Bu durumda dta varla sahip misal-

lerle misal verebildiimiz gibi sadece kendi tasavvurumuzda varl
bulunan eylerle misal veririz. Misal verdikten sonra bir dayanak ara-

rz, onu bulamayz ve misalin dta varl kalmayaca için misalin

kendisi kaybolur. Fakat misalin kendisi için verildii kimse kaybolmaz.

Hiçbir ey O’na benzemezken varlkta dayana olmayan misal ver-

mekle verenin ilikisini açklamak üzere, lambann nn lambann

ayrlmasyla evden ayrlmasn düünebiliriz.

Allah’a yönelen bir grup ekilci âlimin ve zevk ehlinin O’nun hak-

knda misal verirken geni davrandklarna ahit olduk. Bunun yan sra

onlar Allah’n zat hakknda tenzihin ortaya çkt ifadelerle konu-

maktaydlar. Baka bir ifadeyle ‘Allah’n zat öyle olsayd, öyle olmas

gerekirdi’ eklinde cümleler kuruyorlard. Bize göre Allah’n zan hak-

knda konumak yasaktr. Bu durum ‘Allah sizi kendinden sakndrr ’3M

ayetinin iarî yorumuyla tespit edilir. Hatta ayetin tefsirinde de bu

konuya iaret vardr. Böyle bir davran, gerçei bilmeyenden meydana

gelebilir. Ayrca cO’nun benzeri hiçbir ey yoktur’
3*5

ayetinde -eer doru

anlalrsa- müstanilige iaret eden anlam vardr. Bu itibarla aklclarn

hangi grubundan olursa olsun, büyük âlim olduu iddia edilip Allah’n

zat hakknda konumayan kimse görmedik. Bunun tek istisnas Allah’

hakka’l-yakîn bilen Allah etilidir. Onlar böyle bir konuya dalmamlar-

dr. Allah ehli Hakk kendisinin onlara müahede ettirdii gibi varln

kendisi olarak görürler ve sadece gördüklerini söylerler: (Kendi kendi-

lerine) olumsuziamaz, tenzih etmezler veya tebih etmezler.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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EMAN MERTEBES
el-Mü'min lahi smi

Eman veren el-Mü’min ve er-Rab

Bütün yaratklar el-Mü’min diye dua eder

O kendi hakkn ve bizim hakkmz bilen

Bizim vazifemizi ve kendi üzerindekini bilir

Bu isim hakknda da u beyitleri söyledik:

Eman korkanlara ait

Demek ki müahede eden ve emre uyan emindir

Münezzeh Hak her eyi verir ona

Farkl türlerde marifetler verir

Arif haline gelir, öyle ki

Hibelerde ve marifetlerde eksiklik zarar vermez ona

Rahman’n bizdeki gayreti olmasayd

Her arif için emam ispat ederdim

Fakat gizledim ki Rabbim gizlensin istiyor

Keif sahibi için irade eder bunu

Bu mertebe el-Mü'min’in kuluna aittir. Her mertebenin kulu ol-

duu gibi her mertebenin ilahi ismi vardr. Hakknda konutuumuz

ilk mertebe Allah’n kuluna ait iken onu takip eden mertebe abdu-

rabbihî -yani Rabbin kuluna deil- kendi rabbinin kuluna aittir; bu

itibarla cr-Rab ismi Allah’n kelamnda her zaman tamlamayla gelmi-

dr. Sonra Rahman’n kulu, sonra el-Melik’in kulu, sonra el-Kuddûs’un

kulu, sonra es-Selam’n kulu, sonra el-Mü'min’in kulu gelir. Mi’minin

kuluna ait mertebe, bu mertebedir.

Bu yola girmemin ardndan bir veya iki sene sonra kendi devrim-

de bilebildiim kadaryla baka kimsenin ulaamayaca bir tarzda bu
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kulluk mertebesine ulatm ve onunla tahakkuk ettim. Bu konuda kim-

senin snanmayaca ekilde snandm, ardndan bu makam hiçbir eyi

eksik brakmayacak ekilde geçtim. Artk benim için hava duruldu,

göün haberleriyle aramda herhangi bir engel kalmad. Allah beni

kendisi hakknda tefekkür etmekten korudu. O’nu ancak kendi sözü,

haberi ve ahidiginden örendim ve fikrim bu mertebede ilevsiz kald.

Fikrim bu nedenle bana teekkür ederek öyle dedi: ‘Sayende tasarruf

etmemin bana yakmad alanda tasarruf etmekten ve yorulmaktan

beni koruyan Allah'a hamdolsun.’ Fikir gücümü ibret almaya yönlen-

dirdim ve o da kendisini sadece yaratl gayesi için kullanacam husu-

sunda benimle biatleti, ben de onun talebini kabul ettim. Herhangi

bir gücümün hakkm yerine getirmede eksik davranmadm, onlar

yaratl gayelerinin Ötesine tamadm gibi bu konuda her iki yön-

den emniyet elde ettiler. Dilerim ki, bütün güçlerim, Allah katnda

bana teekkür ederler. Burada Allah’n bizde yaratm olduu ruhanî

kuvvederi kastediyorum.

Bilmelisin ki, bu mertebenin ilahi haberlerde bir otoritesi vardr.

O mertebeye giren için mertebe iki ksma ayrlr: Birinci ksm Allah

katndan gelen ve sayfa (suhuf), Tevrat, ncil, Kur’an veya Zebur diye

isimlendirilen ilahi haberlerdir. Baka bir ifadeyle melein veya pey-

gamberin Allah’tan bildirdii veya Allah’n vahiy yoluyla veya perde

ardndan herhangi bir kuluna söylemi olduu haberler, bu ksma

girer. man ehlinin ve Allah ehlinin kabul ettii husus budur. Dier

ksm büyüklerden bir ksmnn âlemde söz söyleyen herkesten kabul

ettikleri sözlerdir. Bu ksmn sahipleri sürekli bir huzur ile haberlerin

balamlarnn bilgisine muhtaçtr. ‘Bilgi’ derken haberlerin balamla-

rn ve yerlerini bilmeyi kastediyorum. Onlar, varlkta konuma yete-

neine sahip her dilden gelen hitabn yerinin neresi olduunu veya

Haklan karsndaki durumunu bilen kimselerdir. Böylece her söze

dinlemek üzere kulak verirler ve bu kulaklarla sözü duyar, o sözü alg-

lar, onun neyle ilgili olduunu aratrp sözü yerine yerletirir ve yeri-

nin dma tamazlar. Böyle bir ii ancak varlklarn hakikatlerini, yani

mertebeleri bütünüyle büen baarabilir. Burada mertebelerin varlkla-

rn kastediyorum, yoksa ahslarn varlklarm deil! Söz konusu in-
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sanlar her haberi mertebesine katarlar. Bunu yaparken yorulurlar ve

meakkate düerler, çünkü sözü söyleyen kii, sözü hakknda rahat iken

sözü dinleyen yorulur. Çünkü dinleyen sözü Allah’tan almaktadr ve

dolaysyla onunla neyin kastedildiini inceler, sözü kendi yerine ulat-

rr. Böyle yaptnda, emaneti ehline verenlerden olur. Bu nedenle baz

insanlar âlemdeki sözleri duymamak için kulaklarn pamukla kapatr-

lard. Allah’n öyle kullar vardr ki, sözleri dinlemek kendilerine kolay

gelir. Onlar hitab Allah’tan duymu olduklar üzere hitabn mertebesi

onlarla birlikte var olur, herhangi bir güçlük çekmeden sözü '.eridi

mertebesine yerletirirler.

Bu makamda bize rahatlk nasip eden Allah’a hamdolsun! Bu ma-

kam latif bir keiftir: Bütün varlklarn dillerinde genel olan ilahi hitap

bir mertebedir. Bu söz ilahi hitaba elik eder, çünkü gerçekte o da ilahi

bir sözdür fakat söyleyen bunu bilmez. Allah adamlarndan kâmil bir

insan sözü duyduunda, duyduu esnada onun mertebesini müahede

eder. Böylece duymak ile mertebeyi görmek birleir ve güçlük olmak-

szn sözü mertebesine katar. Allah ehlinden bu makamda yorulan bir

grup görmütük. Onlar haberler ile mertebeler arasndaki münasebet-

leri aratrp örenmek istiyor, ardndan haberi ehline katyorlar, bunu

yaparken de ilahi haberlerin çounu kaçryorlard.

‘Bu mertebe eman ve emniyet verir’ dedik, eman, hakkyla korkan-

lara verilir. Bu itibarla mertebeler söz söyleyenlerin, dilleriyle gelen

haberlere bakar, onlarn kendilerine ait olduunu anlarlar. Sözleri

alanlar ise dinleyenler ve onlar bazen sözü kastedilen anlamdan baka

bir anlamda alp kendi mertebesinden baka mertebelere, katarlar. Söz-

leri kattklar mertebe, haberi reddeder ve kabul etmezken haberin

kendi mertebesi onu tanr. Bu itibarla mertebeyle haber arasnda sade-

ce dinleyenin yanl anlamas perde haline gelmitir. Dinleyicinin do-

ru ve sahih bir ekilde dinlediini anlayp sözü kendi mertebesinin

dna tarmadn gördüklerinde, mertebe kendine mahsus söz hak-

knda o dinleyiciden eman ve güven içindedir ve hakknn kendisine

ulaacan bilir. Binaenaleyh sözün mahsus olduu mertebe dinleyici-

nin karsnda müsterih, güvenli ve bu mesabedeki bütün dinleyiciler-

den ‘rzk kendisine ulaacak’ ekilde mutmaindir. te böyle bir dinle-
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yici ‘eman verme’ ücretini hak eder ve o ücret ilahi mertebede büyük

bir ücrettir. Bazen insan konuurken alay eder, dalga geçer, söver ve

sözüyle asl anlamndan baka bir anlam kastederek kinayeli konuur.

Kâmil dinleyici ise konuann niyeti yönünden deil, sözün hakikati ve

kendisi bakmndan o sözü alr; çünkü yaratklar içinde konuan herkes

neyi konutuunu bilmez. Baka bir ifadeyle Hakkn hitab oluu ba-

kmndan neyi söylediini bilmeyebilir. Herkes kendi kastyla ve niye-

tiyle konuurken kâmil dinleyici sözü varlktaki mertebesine göre du-

yarak iki tarafa ‘eman verir’: Birinci taraf sözü kendi mertebesine kat-

masyken dieri konuann niyetiyle ilgilidir. Kâmil dinleyiciye göre

konuan kii sözünün dinlenmesiyle neyi amaçlamsa, ö maksada da

‘eman5
verir. Bunu öyle açklayabiliriz: Bir sözün ayn anda iki dinle-

yicisi olabilir. Birinci dinleyici söylediimiz kamil dinleyici, öteki de

onun tam tersi biridir. kinci dinleyici sözden ancak yaratlmn kas-

tettii manay anlar ve kâmil dinleyicinin sözün kendi mertebesine

katt ifadeyi anlad mertebeye katar. Bu durumda mertebe, konu-

ann maksadna tabi olan naks dinleyici karsnda korkuya kaplrken

kâmil dinleyiciden dolay eman içindedir. Allah’a yemin olsun ki ‘Bi-

lenlerle bilmeyenler bir deildir.’ Söylediimiz hususu ancak sözün

incilerine ulaan derin akl sahipleri anlar.

AHADET MERTEBES
el-Müheymin lahi smi

e!-Müheymin srlara ahit

Bizdeki ve O’ndak srlara, nurlar gizler

Bizim vastamzla bizden ve O’ndan, O’nu görsek

Gözler kör olur, kalp gözleri bile

Bu nedenle kendine perde edinmedi

Asker, yardmc ve muhafzda
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Resuller Amâ Ar’tndan getirdi onu

Akllar ve fikirler hayrete düsün diye

Zikir ehli melekûttan elde eder

Haberleri gördüklerinde zikrin kendisini

Bu mertebenin sahibi el-Müheymin’in kuludur (Abdü’l-

müheymin). el-Müheymin vazife ve hakkyla birlikte her eyi görendir.

Allah’n, kullar üzerinde haklan olduu gibi kullarn da O’nun üzerin-

de zat gerei olan veya tespit edilmi haklar bulunur. Bu mertebede

Allah
‘

Sizinle yaptm ahde uyunuz
’386

der. Söz konusu mertebenin

sahibinin Allah’n kendi üzerindeki haklarn bildii gibi kendisinin de

O’nun üzerindeki hakk bulunduunu bilmesi gerekir. Bu makama

ulaanlar Allah katnda kendilerine ait haklar hususunda görü ayrl-

na dümülerdir: Bir ksm onlarn hak olduklarn söylemiken, bir

ksm onlar kabul etmi fakat ‘hak’ olarak kabul etmemi, Allah’n

ihsan olarak görmülerdir. Bu gruptaki insanlar ‘Allah'a hiçbir ey
zorunlu koulamaz’ diyenlerdir ve zorunluyu (vacip) Hakkn mertebe-

sinin kapsamna giremeyecei bir ekilde tanmlamlardr. Zorunluyu

öyle tanmlamayanlar ise Hakk zorunluluk hükmünün kapsamna

dâhil etmilerdir. Nitekim bizzat Allah kendisini zorunluluk kapsamna

dâhil ederek
‘

Rabbiniz kendine rahmeti yazmtr ’3*7 buyurmutur. Kutsi

bir hadiste ise ‘Zulmü kendime yasakladm’ buyurur. Kutsi hadiste

‘Kulun gecikmesini istemem’, hadiste ise ‘Allah kullar adna küfrü ho
karlamaz’ denilir. Ayette

‘

Dilerse sizi giderir’
388

,
baka bir ayette

‘
Yap-

tnz hayrlar örtmeyeceiz
’389

der. Allah bütün bu zikrettiklerimizle

kendisini kullar için belirlemi olduu farz, haram, mendup, mekruh

ve mubah hükümlerinin kapsamna dahil etmitir. Hak hitabnda ken-

dini herhangi bir surete yerletirirse, hiç kukusuz, o suretin hükümle-

rini kendisine yükleriz, çünkü Allah bunu yapalm diye söz konusu

surette bize tecelli etmitir. Bu durumda Allah’ kendimize ahit tuttu-

umuz gibi biz de kendimiz hakknda Allah’a ahit oluruz, Allah hak-

kndaki vc O’na dair bu ahitlik, fasl ve kaza günü gerçekleecektir.

Baka bir ifadeyle ayrmn ve hüküm vermenin gerçekletii her vakitte

gerçekleecektir; çünkü kaza sadece kyamete mahsus deildir ve kul
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dünya hayatnda herhangi bir halin içindeyken kazaya yerletirilmi

olabilir. Hatta dünyada eriat meclisinin bulunduu her hüküm, kaza

ve fasl gününden meydana gelerek o mertebenin hükmüne dahil olur.

Fasl ve kaza olmakszn bu mertebenin hükmü olmaz. Bu durum,

Allah izin verirse daha sonra bu bölüm içinde ele alnacak olan mura-

kabe mertebesi için geçerlidir.

Bilmelisin ki, bu mertebede bilhassa Kur’an diye isimlendirilen ki-

tap nazil olmutur; indirilen öteki kitaplar ve sayfalar ise bu mertebe-

den nazil olmamtr. Allah Muhammed ümmetinin dndaki hiçbir

ümmeti bu mertebeden yaratmad. O ümmet ‘insanlar için çkartlm

en hayrl ümmettir'
390

ve bu nedenle Allah onlar için
‘

nsanlara ahit

olursunuz, peygamber de sizin üzerinizde ahittir
1391

ayetini indirmitir.

Önümüzde Kur’an bulunduu halde kyamet günü maherdeki herke-

sin önünde geliriz. çimizden Kurian- Kerim hafzlar ümmetin önün-

dedir. Bu itibarla Kur’an- Kerim’i en çok bilenler en önde ve insanlar

arasndaki merdivenlerde en yüksee çkar. Bu balamda Kur’an-

Kerim okuyucularnn minberleri, her minberin ayederin saysnca

basamaklar vardr ve insanlar ezberlemi olduklar ayetler kadar basa-

maklara çkarlar. Baka baz minberler daha da vardr. Onlarn da

Kur’an ayetleri kadar olan basamaklar vardr. Bu basamaklara ise

Kur’an- Kerim’den hakkyla elde edilen bilginin gereini yerine geti-

renler yükselirler. Her ayetin gereini ayetin nazil olduu anlama göre

yerine getiren insan, amel itibaryla o dereceye yükselir. Her ayetin -

Kur'an’ iyice düünenler için- her ahsta bir ameli vardr. Kyamet

günü Kur’an kelimelerinin says kadar ve harflerinin says kadar min-

berler vardr. Allah’ bilen ve O’nun verdii bilgiye göre amel edenler,

söz konusu basamaklarda yükselirler. Baka bir ifadeyle Kur’an harfle-

rinin, kelimelerinin ve surelerinin merdivenlerinde harflere, kelimelere,

ayetlere ve surelere göre yükselirler. Bu balamda harfler Kur'an’n

küçük ksmlardr. Bu sayede Kur'an’ bilenler, maherdekilere kar

Muhammed ümmeti içinde ayrrlar, çünkü onlarm ncilleri göüsle-

rindedir. Bunun yan sra Kur’an da onlar nedeniyle mutludur! Çünkü

onlar Kur'an’n tecelli ve zuhur mahallidir.
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Hak yaratklar içinden saadete ulaanlara Taha suresini okudu-

unda, onu bir kelam olarak okur ve o surede bir suret eklinde kendi-

lerine tecelli eder. nsanlar da hem görür, hem duyar. Bu ümmet için-

den bu sureyi okuyan her ahs, dünyada olduu gibi orada da o surey-

le süslenir. Hak o surenin suretiyle tecelli edip sureyi okurken bu su-

reyle zuhur ettiklerinde ise suretler benzeir ve Hakk yaratlmtan

ancak tilavet yoluyla ayrabilirler. Çünkü onlar susmu ve O’nun tilave-

tini dinlemektedirler ve O’ndan ancak susmakla ayrrlar. Kyametteki

tilavet meclisinde Hakkn önünde sadece bu insanlar vardr. Onlar,

kendilerine bu sureyi okuyan Hakk Taha suresinin suretlerinde (kendi

okuduklar suretlerdeki tecellisine) tebih eden ve O’ndan ancak ‘din-

lemek’ ile aynanlardr. Nazar (aklclar) ehli adna bundan daha lez-

zetli bir vakit yoktur. Kim dünya hayatnda Kur’an- Kerim’i tüm

manalaryla örenip yaayarak ezberlerse (istihzar), hiç kukusuz Al-

lah’n Kur'an’ kendisi için indirip imaml sahih olann elde ettiini

elde eder. Böyle biri toplayc-ilahi surettedir. Her kim Kur'an’ dünya

hayatnda kullanrsa, Kur’an onu orada kullanr; kim dünya hayatnda

Kur'an’ terk ederse, Kur’an kendisini terk eder. ‘te bu ekilde ayetle-

rimiz sana geldi, sen onlar attn, bugün de sen unutulacaksn.’ Bir

ayeti ezberleyip sonra unutan kiiye Allah’n âlemde baka kimseye

azap etmeyecei ekilde kyamet günü azap edecei bildirilmitir. Hz.

Peygamber’in Kur'an’n mertebesine dikkat çekmek üzere söyledii

‘Hiç kimse falan ayeti unuttum demesin, bana unutturuldu desin’ ha-

disi ne güzel söylenmi bir ifadedir. Hz. Peygamber Kur’an- Kerim’in

makamna sayg göstermek üzere onu terk edenin unutmada tesirinin

olmadn söylemitir. Hz. Aye Hz. Peygamber’in ahlakn tavsif

ederken ‘Onun ahlak Kur'an'd’ demi, Kur’an- Kerim ile vasflan-

makla, söylediimiz üzere onunla süslenmeyi kast etmitir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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ZZET MERTEBES
•

el-Aziz ilahi ismi

Dikkat edin! Aziz, ulalmaz olan

Yaratklar O’na perde, O yüksekte

Varl aziz, zat aziz

Yaratklar olmasayd, Yaratan zuhur etmezdi

nkâr edenlere ‘sözüm doru’ de

Rahman’n korusu, korunun kendisi

Bu mertebeye giren kii Melc-i a’lâda Abdülaziz diye isimlendiri-

lir. Kendilerine girdiim mertebeler içerisinde zevk bakmndan ondan

daha ho mertebe görmedim. Baka hiçbir mertebe kalbe ondaki gibi

izzet kazandrmad. Snrlar ve tanmlar, daha dorusu temyizin kendi-

siyle gerçekletii tanmlar, bu mertebenindir. Bu sayede tanmlanan

her ey, hatta her bir ey, izzeti üzere kalr ve her ey ‘aziz’ olur. Onun

kulluu ise kendindedir, dolaysyla kendi kendinin kuludur. Nefsinin

galip gelmesiyle arzu ve hevasma uyanlar, bu mertebeden ortaya çkar.

eriat, arzusuna uyan özel bir anlamla knamam olsayd, Allah ehli

de onu knamazd, çünkü hakikader ancak onu verir. Her kim Hakka

uyarsa ancak nefsinin hevasyla O’na uyar; heva derken iradeyi kastedi-

yorum. Hevam insan üzerindeki hükmü olmasayd, Hakka uymaya-

cakt. Hakkn dndaki eylere uyanlarn hükmü budur. Hak derken

âri’nin uymay emrettii kimseyi (ve eyi), ‘Hakkn dndakiler’ der-

ken de âri’nin uymay yasaklad eyleri kast etmekteyim. Bununla

birlikte her ey haktr, fakat âri (bir ksmna uymay) emretmi, (bir

ksmn) yasaklamtr. Bu balamda gybetin doru bir sözü söylemek

olduunu biliriz, fakat eriat bize gybet etmeyi yasaklamtr. Bu hu-

susta u msray söyledik:

Hevann hakk hevann sebebi olmas

Heva kalpte bulunmasayd hevaya ibadet olmazd
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Hcvadan ancak heva nedeniyle kaçlrken hevaya yine heva nede-

niyle ibadet edilir. âri heva ismini bilhassa kuldan meydana gelmesi

knanan iler için kullanmtr. Bu itibarla eriatn snrnda durmak da

uygun bir davrantr ve biz de ‘heva’ derken maksadmzn irade oldu-

unu açklamtk. Hakikat bir ey hakknda hüküm verenin o eyin

kendisi olduuna hükmeder; bu durum onun üzerinde dtan verilen

hükümlerle deil, kendinden meydana gelen ilerle ilgilidir. Üstelik

dtan gelen hüküm de o eyin üzerinde onun kendisinin verdii (bil-

giye) göre hükmünü uygular. Öyleyse âlemdeki her hareket ve dura-

anlk, nefs kaynakl bir hareket vc duraanlktr. Kulun ‘zevk’ yoluyla

bu mertebeye ulatnn alameti, bakasnn kendi irade ve arzusuna

göre ona tesir edememesidir. Baka bir ifadeyle bu makamdaki insan

istemedii bir hususta bakasnn tesirinden kendini ahkoyar. ‘steme-

dii bir hususta
5

dedik, çünkü varlktaki her nefis baka bir nefsin tesi-

rini kabul edicidir. Allah öyle der:
£
Bana dua ettiinde duasn kabul

ederim.’
392

Hâlbuki Allah’tan daha aziz (ve tesire uzak) kimse yoktur.

Kendisinin de dua edene icabet edeceini söylemitir. Allah kulunun

kendisine dua etmesini emrederek öyle demitir: ‘Bana dua edin ki size

karlk vereyim.’
393

Allah insana ancak kulun bu husustaki iradesiyle

icabet etmi ve karlk vermitir.

Mürsiye’de halktan birisi, büyük bir hükümdara yüksek sesle nida

etmi, hükümdar cevap vermeyince baran adam öyle demi: ‘Konu

benimle, Allah bile Musa ile konumutur.’ Hükümdar öyle karlk

vermi: ‘Seninle konuaym da sen Musa ol, öyle mi?’ Adam öyle

karlk verdi: ‘Peki sen (hââ) Allah m olursun?
5 Bunun üzerine hü-

kümdar atnn gemini tutmu, adam ihtiyacn söylemi, o da yerine

getirmi. Bu hükümdar Dou Endülüs’ün hükümdaryd ve ad Mu-

hammed b. Sa’d b. Merzeni’ti. Pnun hükümdarl ve Mürsiye’deki

yönetimi devrinde domuum.

Hakikatler bunu söylese bile, Hakkn zatna isimleri vermek, yara-

tlmlarn hakikatlerinin izhar ettii bir durumdur. Yaratlmlar orta-

dan kalksa, hiç kukusuz, tüm isimler kalkard ki ‘âlemden müstani

olmak’ anlamndaki el-Gani ismi de buna dâhildir. Çünkü vehimde

âlem bulunmasayd, ondan müstani kalmann anlam olmazd, el-
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ani âlemden müstani olmakla nitelenene aittir ve bu nedenle ismi

olumlayabilmek için âlemi olumsuzlamamtr. Binaenaleyh varlkta

gerçekleen mutlak bir izzet söz konusu deildir ve izzet
c

Allah’a, Pey-

gamberine ve müminlere aittir’
394

ayetinde izzette ortaklk gerçeklemi-

tir. Münafklar izzetin peygambere ve müminlere ait olduunu anla-

maz. Münafk izzetin ne olduunu bilse bile hükmünün kendisine ve

benzeri sözü söyleyenlere ait olduunu zanneder. Bu balamda Hak-

kn izzeti kendinden kaynaklanr, çünkü baka ilah yoktur. Peygambe-

rin izzeti Allah’a dayanrken müminlerin izzeti Allah’a ve peygambere

dayanr. Bu nedenle onun iki ahitlik (Allah’a ve peygamberine iman)

etmesi emredilmitir. Akl sahipleri bu hitab duyduklarnda, müminle-

rin niçin zikredildiklerini fark etmilerdir. Müminlerdeki izzet Allah’a

aittir, çünkü el-Mü’min O’dur. Müminlerdeki izzet ayn zamanda pey-

gambere aittir, çünkü peygamber onlardandr. Böylece müminlerin

izzeti Allah’n ve Peygamberin izzetini kuatm, bu durumda Hak

onlarn kapsamna girmitir. Buna mukabil müminler, Allah’n birlii-

ne kar kendilerinin çokluu ve peygamberin birlii karsnda kendi-

lerinin çokluu nedeniyle Allah’n izzetine dâhil olmamlardr. Binae-

naleyh müminler toplayc mertebenin sahibidir. Fakat izzetin zat

bakmndan Allah’a nispeti ile el-Mü’min ismi nedeniyle müminlerin

arasna girmesi itibaryla O’na nispeti bir deildir. Hak kulun görme, -

duyma gücü olduunda, kulun ‘aziz’ olmasn salayan her eye göre

izzet Allah’a ait olur. Baknz! Bu makamda kâmil insan her eyi görür,

duyulan her eyi duyar, kulun güçlerinden herhangi birisinin talep

ettii her eyi idrak eder. Çünkü onun güçleri izzetin sahibi olan Hak-

kn hüviyeti olmutur. Bu kuvvete sahip olmayan bir yaratlmn ken-

disini idrak etmesi ve anlamas ise mümkün deildir. Bu nedenle Allah

izzeti ancak müminlere ait olarak zikretmitir.

Öte yandan peygamberin izzeti müminlere baldr, çünkü onlar

onun mülkünü müdafaa edenlerdir. Demek ki izzet müminin izzetidir.

zzet vastasyla galip gelinir, izzet vastasyla eriilmez olunur, izzet

eriilmez bir kaledir. O Allah'n korusu ve haremidir. Allah’n korusu-

nun deerini ancak mümin bilir ve ona sayg gösterir. Eriilmezlik

bâtndadr ve izzetin hükmü orada ortaya çkarken zahirde ise galibiyet
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ve engellemede onun hükmü genellikle ortaya çkmaz. Mümin ‘mü-

min’ olmasn salayan ii inkâra onu davet eden dümannn etkisin-

den izzet vastasyla uzak kalr ve korunur; kâfir de onu imana çaran

davctçinin tesirinden izzet sayesinde korunur ve uzak kalr. man genel

ve kiifiir de genel olduu için knanma ve övülmeye mazhar olmular-

dr. Çünkü Allah banla iman edenleri ve Allah’ inkâr edenleri zikret-

mi, her grubu ‘mümin’ olarak isimlendirmitir. O da izzetin bir hük-

müdür. Katndan gelen gerçek haberlere göre cezalandrp cezalandr-

mama hususunda hüküm ise sadece Allah’a kalmtr. Hikmet sahibi

hakikaderi bilip izzetin hükmünü ve -genel olsa bile- her yönden genel

olmayacan anlarsa, kendisini saadete ulatracak ilerle ilgili olarak

iradesiyle tesire açk olur.
‘

steyerek veya istemeden geliniz dedik; dediler

ki ‘isteyerek’ geldik .'*95 Onlar kendi iradeleriyle icabet etmedikleri tak-

dirde gelmeye zorlanacaklarn bilirler, cehennem getirildii gibi onlar

da getirilecektir. Allah cehennemi kendi bana ‘gelmek’ özelliiyle

nitelememi, ayette ‘O gün cehennem getirilir
’396

denilmitir ki kastedilen

kyamet günüdür. Cehennem kendi halini ve günahkâr müminler hak-

knda içindeki intikam duygusunu bildii için gelmeye kar direnmi,

kendisi ise O’nun hamdini tespih edici olarak var olmutur. Onda

bütün eyaya nüfuz eden Allah’n rahmeti bulunur. Allah ‘Rahmetim

her eyi kuatmtr ’*97
der. Cehennemdeki rahmet onun geliini engel-

lemi, bütün yaratlmlarn Allah’a itaat ve O’nu tespih ettiklerini

göstermitir. Ardndan kendisine girmeyenlerin ateten korunmakla

mazhar olacaklar nimeti Örensinler diye getirilmitir. Bunun yan sra

cehenneme giren hak ettii için oraya girip mknatsn demiri çektii

gibi sahip olduu özellik nedeniyle cehennem tarafndan çekildiini

örenir. Bu durum Hz. Peygamber’in kendileri pervanenin atee ken-

dini atmas gibi cehenneme giderken insanlarn bir ksmn tutmas

hakkndaki hadisinde belirtilir. Bunu bilmelisin!

Bu mertebenin esas her eyin varln ayakta tutan ve var eden

tanmdr. Bu itibarla sadece tanmlananlar vardr. Fakat bir ksmnn
tanm bilinirken, bir ksmnn bilinmez. Hiçbir ey ötekinin ayn de-

ildir. Bir eyi ötekinin ayn olmaktan uzaklatran ise ‘izzet’ diye isim-

lendirilen eydir.
‘

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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CEBERUT MERTEBES
el-Cebbar lahi smi

Cebir ve zorunluluk bir ilke; bütün varlayaylm

Mecbur olmayan varlk göremezsin

Bilgi yücelttiimiz kimseyi icbar eder

Bu bir kaynaktan çkm ilham

O olmasayd varlklarmz ortaya çkmazd

Dürülme veyaylma arasnda

Bu isimle ahlaklanan kii Abdulcebbar (el-Ccbbar’n kulu) diye

isimlendirilir. Bu mertebe izzet sahiplerine kar zorlama özelliine

sahiptir ve onun neticesi ancak onlarda ortaya çkar. Bu yönüyle cebe-

rut mertebesi tesir ve etki bakmndan güçlüdür. Fakat onun tesiri

eyann izzetinin gerçekletii anlam yönünden deildir ve bu yönde

onlarda bir tesiri yoktur. Onun izzet sahiplerindeki etkisi, izzederi

olmadn kabul etmeleriyle ilgilidir. Buradan onlar tesiri kabul eder,

bunu bilmelisin.

Bilmelisin ki aziz (izzedi), aziz olmasn salayan özellie bakt-

nda, o yönden kendisine tesiri kabul edemez. Bunu gördüünde ise

o yönün dnda tesir kabul edecei bir durumun kendisinde bulunabi-

leceini bilemez ve ulalmazl iddia ederek girilemez bir koruda

bulunduunu iddia eder. Burada melekût mertebesinde ceberut ortaya

çkar. zzet sahibi cebri hissettiinde, onun nereden geldiine bakar.

Cebri bilememek kiinin zatn bilmemesinden kaynaklanr. Bu itibarla

insan tesiri kabul eden hakikaderle, tesiri kabul etmeyen hakikaderin

bir bileimidir. Akll insan bu hususta erken davranmak nedeniyle

övgü elde etmek üzere hzla koarken, ihtimali dikkate alarak imtina ve

geri çekilmek ise hakikaderi görmeyecek derecede yabanc olanda kalr.

,

Üzerindeki cebir hükmü artarsa, iradesinde tasarruf sahibi olur. Böyle

bir cebir, perdelerin en büyüü ve kesifidir. Kendi seçimindeki cebri

müahede eden insan ihdyar sahibinin seçiminde mecbur olduunu
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anlar ki ceberutun bundan daha büyük hükmü yoktur. Bu mertebeye

girip bu mertebenin hali olduu kimsenin âleme dönük ihsan kymet-

lenir. Öyle ki bütün âlem kendisinden etkilenir, hatta bütün varlk

kendi iradesiyle ondan etkilenir. Bu durum herkesin fark etmedii bir

ekildeki cebirden kaynaklanr ki söz konusu cebir ihsan ve tevazu

cebridir. Yaratlmlar, hatta varlklar içinde böyle birine boyun eme-

ye iki durumdan biri davet etmi olmaldr: Biri ki tamahkârlk, dieri

haya duygusudur. Tamahkâr hak etmedii bir iyilii ve ihsan görünce,

nimetin artmasna tamahkâr olur. Baka bir ifadeyle ihsann elik ede-

cei nimet geldiinde onun artmasn ister. Nefsin böyle davranmas-

nn nedeni ihsann uygun bir karlk olmasn istemesidir. Tüm nefis-

lerin yaratltan gelen ortak Özellikleri, nefsaniyet duygusu nedeniyle,

iyilik görmeyi naho bulmaktr. Hayâ duygusu ise insan saran iyilik

ortadayken iyilik edenin onu davet ettii eye kar gelmemeye zorlar.

Böyle bir insan, utanma ve vefa duygusu nedeniyle iyilik yapann iste-

ini yerine getirmeye ve onu kabule mecburdur. O da bu karl
(ald) iyiliin bir karl olarak kabul eder ve bu sayede minnetin

tesirinden kurtulur. Böyle bir davran nefsin hilelerindendir. Binaena-

leyh iyilik etmekten daha zorlayc bir cebir yoktur ki bu yolu tutanlar

pek azdr. Kahr gücü ve galip gelme yoluyla cebir ise zahirde kabul

edilebilir ve zayfl nedeniyle insann bunu reddedip kendisine kar

durmas mümkün deildir. Zahirinden onu kabul etse bile insan için-

den böyle bir cebri kabul etmez. Dolaysyla cebrin tesiri sadece dta

ortaya çkar. Hâlbuki iyilik yapann cebri böyle deildir. Onun tesiri

hem zahirde, hem batinda görünür. O tesir tamahkârlk veya hayâ veya

daha önce ifade ettiimiz üzere karln neticesi olarak zahirde ve

bâtnda görünür. Bu balamda bir de zatî cebir vardr: Zatî cebir her

nefs üzere hakim olan azametteki tecelliden kaynaklanr. Böylece kii

zatndan ve izzetinden uzaklar, zat gerei mecbur olduunu anlar.

Dolaysyla kendi nefsini tanmaz. Arif insan burada üzerinde hüküm

sahibi olann kim olduuna bakar ve sadece azametin kendisinde bilfiil

bulunduunu görür. Böylccc onda hüküm verenin onda bulunan ey

olduunu anlar. Onda bulunan özellik, yaratlm bir özelliktir. Bu



Otuz îkinci Sifir 24*

esnada cebir onun gözünde büyür ve Hakkn ceberutunu bu vesileyle

örenir.

Kulun böyle bir nitelikle sahip olduu ceberuta gelirsek, böyle bir

davran sahibi Allah katnda cezalandrlr. Çünkü ceberut nitelii ona

ait olmad gibi onu da hak etmemitir. Yaratlm baka bir yaratl-

mta bilhassa iyilik yoluyla cebir sahibi olabilir ve böyle bir cebir dine

ve akla göre övülmütür. Âlemde Hakkn niteliini (bilmeksizin) ve

emri olmakszn kahr özellii çkartan her kul son derece cahildir.

Ceberut mertebesinin iki hükmü veya iki yönü vardr, hangisini is-

tersen onu söyleyebiürsin: Birinci yönü azamettir. Bu yön Ebu Talib

el-Mekkî ve ayn görüü benimseyenlerce dile getirilmitir. kinci yön

berzahîdir (ara, orta). Bu makam berzah olmas bakmndan iki ucu

birletirir ve hem kendini bilir ve hem iki ey arasnda berzah olmas

nedeniyle iki ucu bilir. Berzah makam yüksek bir makam olarak kua-

tc olduu gibi iki ucu kendinde birletirir. Buna mukabil her uç an-

cak berzahtan kendine bakan yönü bilir. Ceberut âlemi berzah suretin-

de tecelli edebilecei gibi iki ucundan herhangi birisinin suretinde de

tecelli edebilecek bir makamdr ve bu nedenle de onun Hakka benzer-

lii daha tam olmutur.

Ceberutun Hak ile ilikisi, insanlarn çounun fark edemeyecei

kadar latif ve incedir: Hak yaratklaryla âlemlerden müstani diye

nitelenen zatn arasndadr. O halde ulûhiyet berzah özelliindeki ce-

beruttadr ve söz konusu mertebe zat gerei yaratlmlarn mukabi-

linde bulunurken yine zat gerei zatn mukabilinde bulunur. Bu ne-

denle pek çok surette tecelli imkân olduu kadar onlarda halden hale

girer ve deiir. Bu mertebenin yaratlmlara dönük bir yönü de var-

dr ve onunla yaratlmlarn surederinde tecelli eder. Ayn zamanda

zata dönük bir yönü vardr vc o yönle dc zat için tecelli eder. Yaratl-

m zat ancak berzah perdesinin ardndan görür ki, o da ulûhiyettir;

zat da yaratlmta bu berzah vastasyla yaratc olarak hüküm verir ki

o da ulûhiyettir.

Bu mertebeyi hakka’l-yakîn örendiimizde onun kendileriyle Al-

lah’a dua ettiimiz esma-i hüsna’dan baka bir ey olmadn gördük.
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Binaenaleyh zatn âlemde ilahi isimlerden baka cebri ve zorlamas

yoktur. Alem ise Haktan ilahi isimleri bilir. Bunlar, bu bölümde ele

alman mertebelerin isimleridir.

lahi ceberutun mahiyetini özetleyerek belirtmi olduk. ‘Allah hak-

k söyler ve doru yola ulatrr

KBRYA KAZANMA MERTEBES
el-Mütekebbir lahi smi

Tekebbür kendi bana var olann büyüklüü

Sen de O’nun vastasyla büyüklenen kul ol

Böbürlenir, dümana kar mücadele eder

Kibrinden soyutlanr, basiretle görür

Klcn çektiinde Ebu Dücane gibi

Dümem arasnda böbürlenerek yürüyen bir kul ol!

Bu mertebenin sahibi Abdulmütekebbir diye isimlendirilir. nsan-

lar genellikle Abdulkebir’i bilirlerken bu isim bilinmeyen ve aina

olunmayan bir isimdir. Allah öyle buyurur: ‘Allah her cebbar ve müte-

kebbirin kalbini mühürle r.*m Burada kebir dememitir, çünkü tekebbü-

rü büyük olan elde etmez (büyüklük taslamaz). Onu ancak mertebe

bakmndan daha aadaki kii elde etmeye çalr. Böylece kul, Hak-

kn sfat olmas itibaryla büyüklük ve kibriya elde etmek ister. Kibriya

kula deil, Allah’a ait bir niteliktir, Allah kibriya ve büyüklüünde

övülen ve ükredilendir. Allah (baz yerlerde) kibriya kazanr. Nitekim

el-Mütekebbir olduunu bildirmitir. Bu durum Allah'n yaratklarna

tenezzülüyle ilgili yerlerde ortaya çkar. Allah yaratklarna tenezzül

etmi, Âdem’i iki eliyle yaratm, Tuba aacn eliyle dikmi, eli hacer-i

esved olmu, peygamberler vastasyla O'nun eline biat edilmitir. Bu

durum 1

Sana biat edenler Allah'a biat etmitir’
399

ayetinde dile getirilir.
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Allah’n yaratlmlara tenezzülünü anlatan kutsi hadiste ‘Acktm bent

doyurmadn, susadm su vermedin, hasta oldum beni ziyaret etmedin’

denilir. Bu itibarla Allah’n kendisini bizim için yaratlmlarn nitelik-

leriyle niteledii her ifade O’nun bize tenezzülüdür. Bu tenezzülle bize

inmi, müminlerin çou o sfatn Allah’n hak ettii nitelik olduunu

zannetmiken bir ksm söz konusu sfatlar tevile kalkmtr. Hakkn

böyle bir ifada ilikisinin yaratlmn onunla nitelenmesiyle ayn an-

lamda olmadna inananlar vardr. Allah böyle insanlara bilhassa bu

durumdan münezzeh olduunu bildirmitir. Baka bir ifadeyle bir

nispetin yaratlmlarla iiikilendirildii tarzda O’nunla ilikilendirilme-

sini ileri süren dar görülülerin anlayndan münezzehtir. Zahir ehli -

ki onlar meseleyi kabaca düünenlerdir- her hak sahibinin müstahak

olduu eyi anlayamayacak kadar dar düünürler. Allah kendinden

haber verirken böyle bir anlaytan uzak olacak ekilde el-Cebbar ve el-

Mütekebbir olduunu bildirmitir. Bununla birlikte Allah o nitelikle

nitelenmitir. Allah zat gerei kibriya sahibidir ve O -nitelenmekten

deil- böyle bir anlaytan münezzeh ve mütekebbirdir. Çünkü Allah

kendini söylemi olduumuz üzere bir nitelikten tenzih etmi olsayd,

böyle bir niteleme yalan olurdu. Allah’n verdii haberde yalann bu-

lunmas imkânszdr. Demek ki O’nun zatn nitelemi olduu bir

vasfla nitelenmesi gerçektir ve derin akl sahipleri onu bilir.

Bu mertebeden kullarn bir ksm için kalplerinde bulmu oldukla-

r Hakkn Kibriya (sfat) ortaya çkar. Baz kullar ise onu kalplerinde

bulamazlar. Onlar günahkâr, Allah’a kar cüret sahibi olanlar ile baz

günahlardan dolay tövbe eden kullardr. Kalbinde Hakkn büyüklü-

ünün baskn geldii kimseler, söz konusu kimselerden ayrr ve uzak-

lar. Allah o kulun nefsinde el-Mütekcbbir olmu, daha önce bu nite-

likle nitelenmemiken ona bu özellii kazandrmtr. el-Mütekcbbir’in

kullar azdr. Baz kullan ise Hakkn kendisini affetmek, mafiret, et-

mek özellikleriyle niteleyip kullarna rahmetinden ümit kesmeyi yasak-

lamas gibi durumlar günaha kkrtmtr. Böyle insanlarn kalplerinde

Hakkn kendisiyle cl-Mütckebbir olduu ilahi tekebbürün nitelii ve

kokusu bulunmaz. Allah oniarm kalplerinde el-Mütekebbir olsayd,

günahlardan herhangi birisine kalkamaz ve onlar tamahkâr klan
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isimler onlarn üzerlerinde hüküm sahibi olmazd. Hakkn kibriyasnn

-ki tekebbür demektir- kalbine yerletii kuldan O’nun emrine kar
herhangi bir ekilde muhalefetin gerçeklemesi mümkün deildir.

Hüküm, içinde bulunulan anda mahallin sahibi olan isme ait olduuna

göre kuldan muhalefetin ve günahn gerçeklemi olmas hüküm sahi-

binin (el-Miitekebbir) bulunmadn gösterir. O halde mütekebbir

Hak, sadece itaatkâr ve emre uyan kiinin kalbinde bulunur; gerçekte

Allah’n kulu da odur. Kibriya niteliini elde etmede bu mertebenin en

ulvi yönü budur. Öyle ki, haram ilemesi takdir edilmi bir kuldan

hükmü kesin kaderin etkisiyle günah ortaya çkabilir. Bu esnada akl

kendinden uzaklam, gafletin otoritesi ortaya çkm, adeta bir gölge

gibi banda duracak ekilde iman ondan çekip alnmtr. Bu emir

kendisine gelir. Kalbi ise bütün bu ilerle birlikte Rabbine dönecei

hakkndaki iman nedeniyle ürperti halindedir. Baka bir ifadeyle bu

fiil -bir fiil olmak bakmndan- Hakka dönecektir. Bununla birlikte fiil

hakknda ‘günah’ veya ‘isyan’ eklinde verilen hüküm kulla ilgilidir.

Hakknda günah ilemesi takdir edilmi kul fiili Hakka nispet etmede

bir korku içinde kalr: Fiili Hakka nispet ederse, ardndan Allah tara-

fndan knanabilir. Bu nedenle korkuyla unu düünür: Knanm bir

fiili O’na nasl nispet edecektir? Knanm olmas bakmndan fiili nef-

sine nispet etse bile, bir i olmas itibaryla gerçekte onu Allah’a nispet

etmelidir. Fiil yaratl bakmndan kendisine ‘ol’ diyene aittir ve kulun

fiilin var olmasnda hükmü yoktur. Yaratl hakknda böyle bir bilgiye

sahip olmakla birlikte fiili kendine nispet ederken baka bir korkuya

daha kaplr. Fiili kendine nispet ederse Allah’a irk komu saylr.

Hâlbuki Allah kendisine ortak koulmasn yasaklamtr. Bütün bunla-

rn sebebi aldî düünceye göre Haklcn kazanm olduu büyüklüktür.

Allah’a asi olan kii O’nu yüceltmedii gibi asi olmayan da O’nu tan-

mamtr. Allah’ tandnda ilahi emre deil, emir kipine asi olundu-

unu anlar. Söz konusu emir kendisine hemcinslerinden birisinin

(peygamber) diliyle gelmitir. Bu durumda insan ilahi hitabn ikiye

ayrldn görür: Birinci ksm Hakkn emretmi olduu nazarî delil-

lerin destekledii ksmdr; akl bu ksmdaki hükümlere uymay gerek-

li görür. kinci ksm, nazarî delillerin reddettii ksmdr. Bununla
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birlikte eriat, akln reddetmi olduu o hükümlere inanmaya ve onlar

tasdik ederek kendilerine uymaya hükmetmitir. Aklî düünce (ilahi

haberleri) kendi diliyle bildirenin doruluuna hükmetmi, onun sade-

ce Allah’tan aktardn bildirmitir. Gerçekte dinleyicinin muhatap

olduu sözleri peygamberin dilinde söyleyen Allah’tr. nsan böyle bir

peygambere ona asi olursa, benzeri ve hemcinsi olmas itibaryla asi

olmutur; iki benzer iki zt demektir ve dolaysyla bir mütekabiliyet ve

tezat ortaya çkar ve bu durumda muhalefet, kaçnlmazdr. nsan itaat

eder ve emre uyarsa, hitap edenin kendi benzeri deil. Hakkn kendisi

olmas itibaryla gerçekleir. Bu durumda hitap eden dinleyicinin nef-

sinde yücelir ve bunun neticesinde kii ilahi hitab kabul eder. Bu du-

rum Hakkn el-Mütekebbir olmasnn ta kendisidir. Baka bir ifadeyle

hitapta benzerini görürken asi ve günahkâr olan kulun nefsinde Hak

‘mütekebbir’ olarak bulunur.

Yaratlta ilahi sureti dikkate alanlara gelirsek, Allah’n onlar için

kendisini el-Mütekebbir diye isimlendirmesi, onlarn üzerinde bulun-

duklar ilahi suret nedeniyle bir tenzih iken ayn zamanda yaratlmla-

ra kar duyduklar büyüklenme hastalna kar da bir ilaçtr. Böyle

bir hastaln gerçek ilac ‘Allah Âdem'i kendi suretinde yaratmtr’

hadisidir. Böylece insan, Âdem’in ilahi surete benzer olduunu ve

(kendilerine kar büyüklendii yaratklar gibi) yaratlm olduunu ve

bu nedenle ayrm olduunu bilir. Dolaysyla onun kendiliinde

kibre kaplmas mümkün deildir. Aksine, kul daha önce bu nitelie

sahip deilken, Hak onun kalbinde yücelir ve büyür. Onu daha önce-

sine izafe ettiinde ise el-Mütekebbir isminin hükmü ortaya çkar. Bu

konuda söylenecek sözler çoktur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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HALK VE EMR MERTEBES
el-Halk lahi smi

Himmetim ruhlarn yaratcsna yöneldi

O’ndan haz alaym diye ahitler de huzurda

Ey beni amel edici ve ahlak sahibi olarak gören!

Ben O’nun nezdinde gölge ve nurum

Ben bu sözü söylemeliyim

Âlemleri hilenin bir kuluyum ben

Kendim demesem bile, .vekil olarak söylerim

Yoksa hareketlilerin rabbine yemin osun ki nankör olurum

Bu söz benim sözüm ise varlk kesinlemi

Ben o sözü bilirim ve görürüm

Bu mertebenin sahibi Abdulhalk diye isimlendirilir. Yaratma iki

türdür: Birincisi takdir yaratmasdr, bu ksm ilahi emirden önce gelir.

Nitekim Hak bu ksmdan önce gelirken emir ardndan gelir. Allah

öyle der: ''Yaratma ve emir O’na aittir.*
00 Dier ksm Var etme’ anla-

mndaki icat yaratmasdr. Bu ksm ilahi emirle yarrken yine de ilahi

emir mertebe bakmndan onu önceler. Binaenaleyh var etmeyi emre-

den ilahi emir, iki yaratma türü arasndadr; takdir ve icat yaratmas!

Emrin konusu icattr (var etme) ki onun mertebesi daha sonra gelecek-

tir; söz konusu mertebe el-Bâri’nin mertebesidir. Buna mukabil takdir

yaratmas mümkünün varln izhar etmek üzere vaktin belirlenmesi-

dir ve böylece emir ona dayanr. Bir rivayette ‘Her ey bir kaza ve

kadere baldr, acizlik ve zekâ bile’ denilir. Vakit var olmayan bir

eydir, çünkü o bir nispettir. Nispetlerin gerçekte varlklar yoktur.

Mümkünlerin sabit hakikaderi yokluk halinde düzenlenmi ve tertip

edilmitir. Onlar dta var olurken zaman itibaryla bu sralamaya göre

meydana gelirler. Her hakikat hallerin, keyfiyetlerin, arazlarn vb. ey-
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lerin bakalamasna konu olur, çünkü kendisine bakalaarak gelen

emir onunla bezenir.

Sübût halinde bu farkllamay kabul eden ayn- sabiteye ait müte-

addit hakikat vardr. Her birinin de sübût halinde bakalaan bir haki-

kati vardr. Her hakikat kendi hallerinde ayrrken hallerinin çoalma-

s nedeniyle çoalr; kendilerine gelen emrin sonlu olup olmamas

birdir. Bâri Teâlâ’nm bilgisinin ezelde onlara ilimesi böyledir. Allah

onlar yokluk halinde sabit iken bildii surette var eder. Bu durum

mütekabil olmayan haller içinde hal bc-hal böyle sürer. Onlarn müte-

kabil hallerden birine nispet edilmeleri, onun mukabili olan hale nispe-

tinden farkldr. Dolaysyla her halde bir hakikatin sabit olmas kaç-

nlmazdr. Haller mütekabil deilse farkl hallerde hakikati olur ve

böyle var olur. O halde ilahi emir varlkta yaratma emriyle yarr. Bu

durumda c

ol’ emri var olann yaratl kabul etmesinin ta kendisidir ve

onu kabul edince var olur. Ayetteki ‘ve olur (fe-yekûn)*
401

ifadesindeki fe

harfi ‘ol’ emrinin cevabdr ve bu harf emrin hemen ardndan gerçek-

lemek anlamnda takip edii bildirir. Cevap ve takip ancak mertebe

bakmmdan önce ve sonra gelebilir. Nitekim Hakkn bir eyi irade

ettiinde, ona ‘ol’ diyecei düünülür. Varlklarn ortaya çknn bir

tertibe göre olduunu görürsün. Her biri varlk sayesinde meydana

gelir ve her ey emir tarzndaki ilahi sözle var olur. nsan veya vehim

kuvveti ise var olan her eye dönük pek çok ilahi emrin bulunduunu

ve Allah’n o emri bir eyi var etmeyi irade ettiinde söylediini zan-

neder. Bu vehme göre emir yaratmay, yani var oluu önceler. Çünkü

peygamberin diliyle gerçekleen ilahi hirap bun gerektirmitir ve

bunun tasavvuru zorunludur. Bununla beraber akln delili onu tasav-

vur etmez ve dile gedrmez. Fakat vehim bunu düünür ve imkânsz

tasavvur ettii gibi onu duyusal varlkta hiçbir zaman gerçeklememi

olsa bile var olan bir suret tarzmda tasavvur eder. Söz konusu suret

vehme göre gerçekletii gibi imkân özelliindeki sübutta tafsil edil-

mitir. Çünkü hayale göre imkânsz diye bir ey yoktur ve hayal im-

kânsz tanmaz. Bu itibarla hayal gücü, varl zorunlu olanda ve im-

kânszda mutlak tasarruf sahibidir. Ona göre bütün bunlar, zat gerei,

tasavvur edilebilen eylerdir. Hayal gücü kendisini yaratan hakknda
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böyle bir hükme sahip olsa bile yine de yaratlm bir güçtür. Böyle

hüküm vermek onun zatî niteliidir. Bir kimsede hayal gücü yaratl-

msa, bu hükmün de kendisinde bulunmas kaçnlmazdr, çünkü

mutlak tasarruf, hayal gücünün kendisidir. Bu gücü ancak insan yarat-

l kabul edebilmitir. nsan hayal gücüyle yokluk halinde sabit haki-

kaderi -sanki var olan eyler gibi- düzenler k onlar öyledir zaten!

Çünkü sabit hakikatler hayalde varla sahiptirler. Hayalî varlk nede-

niyle Allah ona dta Var ol
5

der, ilahi emri duyan hakikat de dta var

olur. Artk duyu onu görür, yani duyulur varlkta meydana geldiinde

duyu onu alglarken hayal, hayalî varlkta onu idrak eder.

Burada akllar hayrete düer: Acaba bu idraklerle alglanan varlkla

nitelenen sabit hakikat yokluktan varla m intikal etmitir? Yoksa

onun hükmü Hakkn varlna zuhur etmek üzere ilimi midir? Bu

ilime ve taalluk, aynadaki suretin aynaya taalluk etmesi tarznda olabi-

lir. Bu suret o nitelikle nitelenmi olarak sabit olduu gibi onun yok-

luk halidir. Böylece mümkünlerin hakikatleri, Hakkn varlk aynasnda

birbirlerini idrak eder. Sabit hakikatler ise idrak edilirken bize göre

gerçekleen tertiple yoklukta bulunduklar duruma göre bulunurlar

veya Hakkn varl onlarda ortaya çkar. Bu durumda onlar Haklan

mazharlardr. Onlar Hakkn kendilerinde zuhuru esnasnda birbirleri-

ni idrak ederler ve ‘onlar varlk elde etmitir’ denilir. Hâlbuki kastedi-

len Hakkn zuhur etmesinden baka bir ey deildir. Bu ifade bir aç-

dan iin kendinde bulunduu duruma en yakn ifade iken öteki baka

bir açdan yakndr. Öteki dediimiz. Hakkn mümkünlerin hükümle-

rinin zuhur ettii bir yer olmasdr. Bununla birlikte mümkünler, her

iki hükümde varlklar olmayp sübut mertebesinde bulunan eylerdir.

Keif sahibi her iki yönü kefederse, onun kefi kâmil keiftir, Bir ks-

m -her ne olursa olsun- bir yönü kefeder ve her keif sahibi kefine

göre görüünü söylemitir. Bu hüküm, sadece tasavvuf ehline ait hü-

kümdür. Onlarn dndaki (kelamclar) iki ksma ayrlr: Bir ksm
mümkünün yoklukta varlnn olmadn söylemitir. Mümkün, Hak

kendisini var ettiinde varlk kazanr. Bu görü E’arilcr ile onlarn

görüünü benimseyenlere aittir. Bir ksm mümkünün (yoklukta) sabit

hakikati olduunu söylemitir. Sabit hakikatler daha önce dta yokken
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var olurlar. Varl imkânsz olann ise sabit hakikati yoktur. Bu görü-

ü benimseyenler. Mutezile ile Allah ehli içinden muhakkiklerdir. On-

lar eyann sabit hakikatlerini kabul ederler. O hakikatlerin sabit hü-

kümleri vardr ve bu hükümler vastasyla her birisi söylediimiz üzere

varlkta ortaya çkar. Baka bir ifadeyle ya mazhar olarak veya Hakkn

varlnda hüküm sahibi olarak ortaya çkarlar.

Halk ve emir mertebesinin verdii bilgi budur. *
Dikkat ediniz ya-

ratma ve emir O’na aittir.’*
02 Aym ekilde ‘Emir önceden ve sonradan

Allah’a aittir.
m3

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

BÂRI OLMAK MERTEBES
el-Bâri îlahi smi

Yaratklar Allah’n iyilii nedeniyle yaratlm

Bu nedenle âlem O’nun suretinde

Varlnda sürekli 0 gezinir

Ahlakndan bilinen iyilikle

Bu mertebenin sahibi Abdulbâri diye isimlendirilir. Arkadalar-

mzn bir ksm bu mertebeyi özellikle unsurî âlemde topraktan yara-

tlm olanlara tahsis etmitir. Onun dndaki yaratlmlarn bu mer-

tebeden pay yoktur. Toprak unsurundan yaratlm olanlarn dnda-
kilerin ise baka bir yaratl vardr. Baz arkadalarmz, doann top-

randan yaratlan her eyde yaratma iini tek kabul etmitir. Onlara

göre heyula cevherinden kendisinde ortaya çkan suredere kadar bütün

doal suretler bu yaratla dâhildir. Buna kar Levha, Kalem ve

Müheyyeme melekleri bu yaratln kapsam dndadrlar. O ksmda-

ki varlklarn baka bir yaratl vardr. Bütün bunlar Rahman’n nefesi

demek olan ve O’nun dndaki bütün surederi kabul eden Amâ’da
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yaratlmtr. Bununla birlikte Hakkn kendisi adna da yaratma ifadesi

geçmitir, fakat anlayamadklar için akllar böyle bir ifadeyi reddetmi-

lerdir. Hâlbuki akllar Allah’a dair görü sahibi herkesin ‘Allah’ dedii

bir tasavvuru nefsinde meydana getirdiini fark etmemilerdir. Herkes

nefsinde meydana getirdii o tasavvura ibadet eder, o da -bakas de-

il- Allah’tr. Bunun yan sra söz konusu tasavvuru bulunduu mahal-

de yaratm olan da bizzat Allah’tr. Allah’n (inançlarda) yaratlmas

hakkndaki ifadenin anlam budur.

Allah hakknda görü söyleyenlerin baklarnn deimesiyle söy-

lenen görüler de deimitir. Her düünce sahibi kendi mahallinde

var ettiine ibadet etmi ve inanmtr. Onun mahallinde ve kalbinde

var olan, yaratlm bir surettir, yoksa Hak lah deildir! Hak o kiiye

bu surette, yani o görüte tecelli etmitir. Bununla birlikte O’nun ha-

kikati kendisi bakmndan birdir, sadece biz O’nu böyle idrak ederiz.

Uleym el-Esved eliyle sütuna vurmu, sütundan bakann görebilecei

ekilde altn ortaya çkm! Hadiseyi gören kii susup kalnca el-Seved

ona öyle demi: ‘Be adam! Hakikatler bakalamaz, fakat Rabbin

karsndaki hakikatin nedeniyle sen böyle gördün.’ Burada Hakkn her

inanç sahibinin inanc suretinde zuhur etmesine iaret etmitir. Bu

yönüyle Hak melek, cin, insan, taklitçi veya düünce sahibi gibi akide

sahibi herkesin nefsinde yaratlm Haktr (el-Hak el-mahlûk bihî).

Buna mukabil peygamberler, Allah hakknda deimeyen ve bakala-

mayan bir görü getirmilerdir: Önceki peygamberin Allah hakknda

söyledii, sonra gelenin söyledii görüün ayndr. Son peygambere

kadar Allah’tan bilgi veren bütün peygamberlerde durum böyledir.

Onlar, söz konusu bilginin Allah’n vahyettii bilgi olduunu söyle-

milerdir. Böyle olmasayd, aklclarn görü ayrlna dümesi gibi,

Allah hakknda görü ayrlna düerlerdi. Demek ki, peygamberler

Hakka en yakn kimseler, hatta onlar -sonraki öncekini, önceki sonra-

kini tasdik ettiine göre- Allah’a dair sadece doruyu getirenlerdir. Bu

görüü teorik akl kesinlikle ortaya çkartmaz, fakat keif bu hükmü

verir. .

Her halükarda Allah hakknda inanç sahibi olanlar arasndan kur-

tulua en yakn olanlar, O’nun peygamberlerin dilleriyle bildirdii
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haberlere inananlardr. Çünkü Hakkn doru sözlü olduunu biliriz.

Allah hakknda verilen hüküm belirli bir eküde doru olmasayd,

peygamberini kullarna elçi olarak göndermezdi; bu hükmün inanç

sahibi herkeste ortaya çkan bir yönü olmasayd, Allah kendisini -

peygamberlerinin diliyle- inançlarn suretlerinde halden hale girmekle

nitelemezdi. Her inanç sahibinin neftinde Hakka dair bir suret yara-

tlmtr ve sureti var eden kii onun var olurken dayandmz Hak

olduunu ileri sürer. Dolaysyla yaratlm ancak yaratlm görebilir,

çünkü ancak kendi inandn görür. Hak ise -gerçekte deil- görenin

ve akl sahibinin gözünde bu suretleri kabul eden hakikati yönüyle

bunlarn ardndadr. *Allah âlemlerden müstanidir.’
40* Kastedilen her iki

âlemdir. Nitekim zengin için mal nedeniyle baka bir maldan müsta-

ni olduunu söyleriz ve mal kiinin müstanilik özellii kazanmasn

salar. Burada ince bir keif meselesi vardr: Bir ey kendine muhtaç

olmaz. Allah ise kendi nedeniyle kendinden müstanidir. ‘Ey insanlar!

Siz Allah’a muhtaçsnz, AUah zengin ve övülendir.’405 Yani Allah size

muhtaç deildir. Allah’n övülen olmas, bütün övgülerin O’na dön-

mesidir. Allah ancak varlklarmz nedeniyle bizim vastamzla övülür.

Allah'n bulunduumuz durumdan tenzihine gelirsek, O bizim va-

stamzla övülmütür. Demek ki Allah bizim vastamzla müstanidir.

Çünkü O’nun zengin ve müstani olmas, bizden müstani olmas

demektir. Baka bir ifadeyle müstaniliin Hakkn sfat olabilmesi için

bizim varlmz gerekir. Konuyu anlamak isteyen, Allah’n kendisini

isimlendirdii her ismi dikkatle düünmelidir. O isimler bizi talep

ettii için bizim var olmamz gerekir. Bu nedenle bizden müstani

olmak, bizimle birlikte gerçekleir. Ulûhiyet hükmü meluha (ilah’n

kulu), rububiyet hükmü merbuba (rabbin kulu), kadirin hükmü

makdura (güç yetirilen) baldr. Rububiyetin bir srr vardr ve o sr

ortaya çksayd rububiyet bâtl olurdu. Ayn ekilde rububiyetin baka

bir srr daha vardr ki o sr ortaya çksayd nebilik anlamsz olurdu. O
sr aklî düüncenin delilleriyle O’na dair verdii hükümle ilgilidir.

Allah o hükümle tecelli etmi olsayd, peygamberlerin akln kabul et-

medii hususlarda Allah’tan verdii haberler geçersiz olurdu; hâlbuki

haber verenin doru sözlülüü aklca ispadanmar. Bu durumda pey-
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gamberin verdii haberler ya reddedilir veya kabul edilir. Bu durumda

akllar gelen haberi kabul ederken, kendisinde Allah ile yaratklar ara-

snda ortakl bildiren anlam reddeder. Birinci anlam reddettiinde,

onun için peygamberliin hükmü bâtl olur; ayn hükümler (‘Allah

nerededir?’ sorusuna göü iaret ederek cevap veren) cariye köle ve

benzeri kimselerin nezdinde sabittir. Hâlbuki nübüvvet parçalanmaz

ve bir parças reddedildiinde bütünü reddedilmi demektir. Allah baz

insanlarn öyle dediini bildirir: ‘Bir ksmna inanr, bir ksmm inkâr

ederiz, onlar bunun arasnda bir yol edinmek istiyorlar, onlar gerçek kâfir-

lerdir.'
406

Onlar küfür tarafm imana yeleyenlerdir. Küfür tarafn

yelemek ise haber verenin birlii ile bildirdii haberde -herhangi bir

snrlama olmakszn- doru söylemesinden kaynaklanr, onun yalan

söylemesi imkânszdr. Akln reddetmi olduu hususlarda peygambe-

rin verdii haberlerin bir yönüyle doru olmas kaçnlmazdr. Bu

nedenle mümin nazarî (teorik) aklyla hareket ederse tevil ederken

tevilde aciz kaldnda böyle ifadelerin bilemedii bir yorumu olduu-

na inanr. ‘O yorumu ancak Allah bilebilir’ der ve yorumu bilmeyi

O’na brakr. Fakat lafzn zahirî anlamyla deil, kendisinin bilmedii

bir teville O’na havale eder. Allah ehline göre bir kelimenin kapsam

altna giren bütün anlamlar dorudur. Onlar gerçek müminlerdir ve

Allah müminler için ‘Büyük bir mafiret ve ecir hazrlamtr.3407

TASVR MERTEBES
•

el-Musavvir ilahi ismi

Zatmz tasvir edeni bilirsen

Varlkta her ey benzerdir, bunu da bilirsin

Bu durum benim size söylediim gibiyse

Hükmüm sahih ve benzerlik de sahih

I
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Onun nezdinde ne varsa bizde var ise

Bu söz doruysa derecelenme nerede haldi?

Evet! O benim hakikatim, ben O deilim

Ben O’na denk olsaydm, kartlk kalkard

Bu mertebenin sahibi Abdulmusavvir diye isimlendirilir. nsanlar

arasndan resim ve suret yapclar, yaratc olmad halde, Allah’n

yaratt gibi bir ey yarattn iddia edenlerdir; yaratc sadece Al-

lah'tr. Allah öyle der; ‘Topraktan ku sureti yaratr...
,40f{ Burada Allah

Hz. Isa’y yaratc diye isimlendirmi, hâlbuki yapt i kuun suretin-

den ibaretti. Heyet ise kuun suretidir ve her suret mahsus (duyusal)

hayatn ortaya çkmasna kabiliyetlidir. Allah ise sureti yapan knam
ve korkutmutur, çünkü onun yaratln tamamlamamtr. Bir sure-

tin yaratlnn tamamlanmas, duyuda alglanacak ekilde, canlln

onda görünmesi demektir. Hâlbuki ressamn ve suret yapcnn buna

gücü yetmez. Bu durum, insann duyuyla idrak edilen canlln ortaya

çkmas gerekli olmayan güzel suretler yapmasna benzemez. Söz ko-

nusu suretlere misal olarak bitki, maden, felek ve farkl ekilleri verebi-

liriz. Burada suret eklin ta kendisiyken tasvir zihinde eklin kendisi

deildir.

Bilmelisin ki Allah Âdem’i kendi suretinde yaratt (Allah Âdem’i

O’nun/onun suretinde yaram). Buradan ‘onun sureti’ ifadesinde Al-

lah’a dönen zamirin Âdem’in O’nun hakkndaki inancnn sureti oldu-

unu anladk. nsan o sureti düüncesi veya vehmi veya tahayyülünden

yaratr ve ‘bu benim Rabbm’ diyerek ona ibadet eder. Allah insanda

tasvir gücü yaratmtr. Bu nedenle onu bütün âlemin hakikatlerini

içeren bir varlk olarak yaratt. nsan Rabbine hangi surette inanrsa

kendisine öyle ibadet ederken âlemin bütün hakikatlerini ihata eden

suretinin dna ise çkmaz. Dolaysyla Allah’n (suretini tasavvur

ederken) O’na kendi insanln veya insanlndan (kaynaklanan bir

anlay) tam ve kâmil olarak yanstmas gerekir. Tenzih etmesi gere-

ken bir özellii O’ndan tenzih etseydi, bunun sonu da bir snrlama

olacakt. Kim yaratcsn tanmlar ve snrlarsa, hiç kukusuz, O’nu

kendisi gibi tanmlar ve snrlar. Bu nedenle Allah peygamberin diliyle
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‘Allah'a sanki O'nu görür gibi ibadet et’ buyurdu. Burada görmek

benzetme ve temsil anlam tayan edatla zikredilmitir. Baka bir ha-

diste ‘Allah namaz klann kalbindedir’ denilir. Bir ayette ‘Her nereye

dönerseniz, Allah’n yüzü oradadr*
409

denilir. Bir eyin yüzü onun zat ve

hakikatidir. Allah kulunu hangi surette var etmise, yöneldii yer o

suret olduu gibi yüzü dc o surettedir.

Söyleneni anladysan unu örenmi olursun: Allah aldn delilinin

reddetmi olduu hususlar kendisi adna ispat etmitir. Bu bakmdan

uyulmaya layk olan Hak’tr. nsan nefsinde ibadet ettii bir suret ina

eder. Demek ki insan tasvir edendir. Ayn zamanda yaratlmtr, baka

bir ifadeyle Allah insan ina ettii surete ibadet eden kul olarak yarat-

mtr.

Kul ancak yaratcsn ina eder

Onu yaratan ise ina ettiidir

O bütün varlklar yaratan

Bir'kan damlasndan veya ‘alaka’dan yaratt

Yaratmasna yaratann varln ekledi

Müstanilik O’nun, muhtaçlk onun nitelii

O’nun iki nitelii bir araya gelmi

Bu nedenle ‘onu geçti’ dedik

Mümin kul Haldun kendisini yükümlü kld amellerin suretlerini

en güzel ve yetkin ekilde var edip onlar ortaya çkartrken Allah ona

amelinden var ettii her surete ruh üfleme gücü verir; bu güç ameldeki

ihlâs ve huzurdur. Allah, yapt surete Rabbinin izniyle üflenmi ruha

sahip suretin yapcsn kuramamtr. Bu üflemeyle birlikte söz konusu

suret rabbinin hamdini tespih eden ve dile getiren canl bir varlk ola-

rak meydana gelir. Buna mukabil Allah canllk ve hayat istidadna

sahipken, yaratcsyken hayat vermedii sureti yapan knamtr. Sure-

tin istidadna göre onu ina eden hayat vermese bile, Allah ona hayat

verir. Böyle bir tasvir edici Allah tarafndan knanr. Allah âlemde

kendisini var eden sebeplerden ortaya çkan her sureti yaratma bak-
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mndan kendisine nispet etmitir. Ayette bütün amel sahipleri hakkn-

da 'Allah sizi ve amellerinizi yaratmtr5410
buyurur. O halde Allah senin

olduu kadar sana izafe edilen amelin de yaratcsdr. Nitekim
‘Attn-

da sen atmadn *411 buyurur. Allah senin için olumlad bir ii senden

olumsuzlam, sonra onu kendisi adna olumlayarak öyle demitir;

‘Fakat Allah atmtr .*
412

Hâlbuki atan kuldur. Allah ona kendi adn
vermi, onu bu adla isimlendirmitir. Geride onu isimlendirdii gibi

süsleyip süslemeyecei hakknda konuma kalmtr. Biz kulun attn-

dan kuku duymadmz gibi
‘
Fakat Allah att

5413 ifadesinden de ku-

kuya kaplmayz. Allah atma fiilini önce kuldan olumsuzlam, kulluk

adn ondan dümü, sonra kendi adyla adlandrmtr; çünkü isim-

lendirilen birinin olmas kaçnlmazdr ve o da bir hakikat/varlk olmas

bakmndan -kul olmas itibaryla deil- kulun kendisidir. Çünkü kul

ismi efendilik hükmünü kabul etmezken onun kendisi ve hakikati kul-

luu kabul edebilecei gibi efendilii de kabul eder. Buradan kendisi

için yaratlm olduu isim yer deitirmi, kendisinden var olmu

olduu isim ona verilmitir. Bu durum ‘
Fakat Allah atmtr*414

ayeünde

belirtilir. Allah yaratklarna kar böbürlenmez ve O’nun söyledii her

söz iin kendinde bulunduu durumun ifadesidir. Allah zat gerei

olumsuzlamay gerektiren bir ii olumsuzlam, zat gerei sabit kal-

may hak eden bir ii sabit brakmtr. Hakikatler ise kendi yerlerinde

-gerçekte onlardan hiçbir ey deimeksizin ve bozulmakszn- kalm-

tr. Bununla birlikte bir grubun düüncesine göre bozulma ortaya

çkabilir ve bozulma olmasayd, varlkta bozulmann hükmü bulunma-

d için, eksiklik meydana gelirdi. Dolaysyla onun da varlkta bu-

lunmas gerekir, çünkü varln kemale ermesi kaçnlmazdr. Bu du-

rum eksiklik hakknda söylemi olduumuz ‘Varln kemalinin bir

yönü kendisinde eksikliin bulunmasdr’ ifademizin anlamdr. Bu-

nunla birlikte varlkta eksiklik selbî bir durum olarak bulunabilir. Fakat

ileri bulunduklar hal üzere anlayan kimseler için onun hükmü açktr.

Tasvir mertebesi halk (yaratma) mertebesinin sonuncusudur.

Onun ardnda geei itibaryla yaratmaya ait mertebe yoktur ve sonun-

cu mertebe budur. Buna mukabil bilgi yaratma mertebelerinin ilki iken

ilahi hüviyet bütün bunlarla nitelenendir. Bu nedenle Allah ‘O’ sözüyle
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balamtr, çünkü hüviyetin varl kaçnlmazdr. Sonra olumlama ve

olumsuzlamada bu zamirle bitirerek öyle der: ‘O Allah ki, O’ndan ba-

ka ilah yok*15
Burada Allah gayb ve ahadeti bilmekle ilgili sfattan

balam, el-Musavvir ismiyle bitirmi, ardndan belirli bir isim zikret-

meden öyle demitir: ‘En güzel isimler O’nundur .’
416

Allah
‘

Göklerde ve yerde her ey O'nu tespih eder*
17

der. Hâlbuki

yeryüzünün içindekiler dememitir, çünkü yeryüzündeki insanlarn

çou O’nu tespih etmez. Öte yandan O’nu tespih edenler her hallerin-

de O’nu tespih etmez. Buna mukabil yeryüzünün kendisi Allah’ her

durumda tespih ederken içinde bulunan melekler ve maddeden ayrk

ruhlar da O’nu tespih ederler. Allah
‘

Gece ve gündüz O’nu tespih ederler
;

bkmazlar
5418

der. Burada Allah tespihi sürekli yapan dikkate almtr

ki, o da yeryüzüdür. Kur’an- Kerim’in baka ayetlerinde de yeryüzün-

dekilerin tespihini dikkate almtr. Bununla birlikte onlar âlemin bir

ksmdr: ‘
Yedi kat gökler, yeryüzü ve onlarda bulunanlar Allah’ tespih

eder.*
19 Burada akll varlklar için kullanlan men (o kii) edat getiril-

mitir. Sonra ifadesini pekitirerek ‘Her bir ey O’nun hamdini tespih

eder*
20

demitir. Ardndan ifadeyi daha da pekitirerek ‘Fakat siz onla-

rn tespihlerini anlayamazsnz5421
demitir. Burada da men edat gelmi,

ma (o ey) edat kullanlmamtr. Har suresinde men edan kullanl-

mam, ‘ma
y
edat getirilmitir. Dilci Sibeveyh öyle der: ‘Ma edat her

ey için kullanlr, fakat bütün var olanlar kuatmaz. 5

Böylece geride

kalan ve tespihte zikredilmeyenlerin kalpleri ürperir. Bunun üzerine

Allah onlarn kalp krkln onarm, korkularn ayetin ardndan

söylemi olduu ‘Her ey O’nun hamdini tespih eder*
22

ayetiyle gider-

mitir. Allah onlar överken, insanlarn onlarn tespihlerini bilmediini

söylemekle ifadesini pekitirmitir. Takat siz onlarn tespihlerini anla-

mazsnz*2*
Buradaki telafi ve onarma, maruz kaldklar krkln kar-

lyd. Bu ayetle onlarn sevinci pekimi ve artmtr. Gerçekte bu

bir art deil, krlmann ortaya çkt yeri imar etmek demekti. Çün-

kü Allah her eyin O’nun hamdini tespih ettiini bildirmitir ve vaka

da bu ekildedir. Binaenaleyh bu ifade krkln yol açt gedii ka-

patmtr. ‘
Fakat siz onlarn tespihlerini anlayamazsnz*2'*

Burada

istidrak edat olan ‘fakat
5

kullanlm, Allah bu özel tespihte
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-bakalarndan ayr olarak- onlarn yalnz kalmasn arzu etmitir. n-

sanlar o tespihi bilselerdi, onunla Allah’ överlerdi.

Tespih edenler sürekli suret ina ederler ve bu yönüyle onlar ina

ettikleri suretlere ruh üfleyen ressamlardr. Suretleri meydana getirmek

dünya ve ahiret hayatnda süreklidir. na dünyada sona erse bile sü-

rekli devam eder.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÖRTÜLER ÇEKME MERTEBES
el-Gaffar, el-Gafir ve el-Gafur

Varlmdan zrhm O’nun elbisesi

Hakkn varl ba için örtü

Sözümü iyi anla! Bunda bir açklk var

Dilersen onu açar, dilersen örterim

Bu mertebenin sahibi AbdulgafFar diye isimlendirilir ve o gayret,

korunma, koruma, ismet ve günahtan uzak klma mertebesidir.

Allah sana ve bize kendinden bir ruh ile yardm etsin, bilmelisin

ki; bütün varlklar birbirlerinin üzerinde bulunduklar örtülerdir. Ör-

tülerin en ulvisi Allah’n ez-Zahir ismidir, ez-Zahir el-Bâtn isminin

üzerinde örtüdür. Allah’n ardmda ise gidilecek hedef olmadna göre

bu örtü O’nun üzerindedir, Müahede ve görme halinde cl-Bâtn ismi-

nin karsnda bulunursan, el-Bâtn ismi ez-Zahir ilahi ismi üzerinde

perde olur. Bu esnada O’nunla ittihat eder ve O’nun nedeniyle ez-

Zahir ismini müahede edersin. Bununla birlikte ‘zuhur daha önce ez-

Zahir ismine ait iken imdi el-Bâtn ismine geçmitir’ deme! Aksine ez-

Zahir ismi bulunduu hal üzere âlemdeki bütün sureüere hükmünü

verici olarak kalrken cl-Bâtn ismi de -müahede edilse bile- hali üzere

‘bâtn’ olarak kalr ve zahirî suretlerin örttüü manalar verir. Perdele-
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rin en ulvi ve en gizli olan bu iken örtülenin en ulvi ve gizlisi de

O’dur.

Bu perdenin ardndan kalbin Hakk sdrmas gelir. Kalp sdr-
d Hakkn üzerinde perdedir. Bunun nedeni kalbin inançlarn düün-

ce ve delilleriyle ina ettikleri ilahi suretlerin mahallidir. Bu suretler

onlarn üzerinde örtü ve perdedir. Bir insan görürsün, fakat neye

inandn göremezsin. Kalp perdesi baka bir perde vastasyla kalkt-

nda, kiinin neye inand görülür. Söz konusu perde Rabbi hakkn-

da inancn dile getirdii ibare perdesidir. bare üzerinde bulunduu

eyi gösterse bile, o da perdedir. Çünkü ibarenin delalet ettii ey sana

görünmemi, sadece ibare sahibinin inandnn misali senin kalbinde

gerçeklemi, örtülü bir eyden haber vermi, o ey de senin nezdinde

örtülü kalmtr, Dolaysyla onu ortaya çkartamaz, onun misalini sana

aktarr. O halde herhangi bir mana için gelmi olan her harf, mana

üzerinde perdedir ve harf manaya delil olmak üzere gelmitir. Bu yö-

nüyle harf perdelerin en büyüklerinden biridir ve yine de ‘ilahi

isimlerin perde olmas’ demek olan birinci perdeden sonra gelirler. Bu

isimler isimlendirilenin zatna delil olsalar bile, ayn zamanda O’na

perdedirler. Çünkü isimlendirilenin zat hakkndaki hükümlerin farkl-

l nedeniyle düünen kii isimler hakknda hayrete diier. Allah’n her

isminin ilahi zatta bir hükmü vardr. lahi zat aziz ve azim olsa bile

isimlerin varlkta hükümleri vardr. Hatta gerçei O’ndan örenen

kimse için, var olanlarn isimleri Allah’n isimleridir.

Örtüleri bilmede aa doru üçüncü mertebe, lafz isimlerinin

perde tekil etmesidir. Onlar konuanlarn dillerinde meydana gelen

lafzlar ve yazanlarn kalemlerinde ortaya çkan iarederin isimleridir.

Onlar da ilahi isimler üzerindeki perdelerdir. Bu durum Hakkn kendi-

si nedeniyle isimleriyle konuan olmasndan kaynaklanr. Bu durumda

yazl ve iaredi isimler, bizim nezdimizde, ‘isimlerin isimleri’ ve onla-

rn üzerindeki perdeler haline gelirler. Çünkü biz söz konusu isimlerin

keyfiyetini bilemeyiz. Onlarn keyfiyetlerini müahede ederek idrak

edebilmi olsaydk, örtüler kalkard, hâlbuki onlar ortadan kalkmaz.

Bizim nefislerimizde onlarn misalleri bulunur. Daha dorusu nefsi-

mizde bulunan en üstün ey, onlarn tahayyülleri olabilir; tahayyül ise



Otuz kinci Sifir 259

duyulurlarn nefislerde meydana getirdii bir haldir. Duyuyla algla-

nanlar musavvire gücünün yardmyla insann hayalinde onlar meyda-

na getirir. Perdelerin dnda sadece yaratlmlarn birbirlerine perde

olmalar söz konusudur. O halde perdeler delil olsa bile, genci anlamda

delil olduklar kadar bütün varlk bu yönden perde ve üzerine perde

çekilendir. Bu itibarla biz de üzerine perde ve örtü çekilmi olanlarz.

Bu itibarla varlk bizim üzerimizdeki örtüdür. Demek ki varlk bize

görülür, çünkü örtünün örtülen tarafndan görülmesi gerekir. Bu yö-

nüyle örtü her zaman örtülen ile önüne örtü çekilen arasnda berzahtr

ve her ikisine birlikte görülür.

Meru hükümler yükümlülere gelip fiillerine ilitiinde, yükümlü-

lerin fiilleri hakkndaki hükümleri itaat, günah, tevik edilen ve edil-

meyen ksmlar diye taksim eder. taat ve günah, haram ve farz gibi

yaplmas veya terk edilmesi emredilenlerdir. Tevik edilen ve edilme-

yen fiiller, mendub ve mekruhlardr. taat veya günah olmayan veya

tevik edilen veya edilmeyen ksmna girenler, mubahlardr. Bu taksim

zat ve hakikati gerei nefsin mertebesinin hükmüdür. Dier hükümler

zat gerei belirlenmemi, ancak melein ilham veya eytann vesvesesi

gibi dardan gelen dürtüyle insan tarafndan kabul edilen hükümler-

dir. Onlar üzerinde ilhamn hüküm sahibi olduu kimseye aittir, yoksa

zat gerei gerçeklemezler. Yükümlü nefislerden mudu olanlar (saadet

ehli) iki ksma ayrlr: Birinci ksm günahn kendisinde bulunmasn-

dan örtülmü olan kimselerdir. Bunun yan sra onlar, tevik edilmeyen

veya itaat veya günah saylmayan ilerin kendilerinde bulunmasndan

da perdelenmilerdir. Böyle bir insan mutlularn en mutlusudur. kinci

tür, günah kendisinde ortaya çktktan sonra günah nedeniyle cezalan-

drlmaktan perdelenmi kimselerdir. Böyle biri, günah örtülen kiidir.

Bu hükümler, yükümlünün zahirine ve bâtmna taalluk ederken

tam-kâmil mutlu masum olandr. Ondan sonra -bâtnnda olmasa bile-

zahirinde konman kii gelir. En az örtülmü olan kii ad Abdulgâfir

olan kii iken en çok örtülmü olann ad Abdulgafur’dur. kisinin

arasnda Abdulgaffar bulunur. nsanlar, yani yükümlüler ise üç halde

bulunur; gafr, gaffar ve gafur!
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Yükümlü insanlar da, kendilerine kar suç ileyen veya kendilerini

suçtan koruyanlara kar bu isimlerin hükmüne göre hareket ederler.

Böyle yapnca Allah’n isimlerinin hükümlerinin sahibi olur. Kim ken-

disine kar suç ileyeni affederse, Allah onun günahn görmez; kim

zorlatnrsa, ahirette Allah katnda yapt iin sonucunu devirir.

Yükümlü insan ahirette ancak kendi amellerini görür. Sonra da Allah

onlarn çounu affeder.

Bilmelisin ki, perdelerin bir ksmnn sebebi beer olmaktr. Bu

durum ‘
Allah’n bir beer ile vahiy veya perde ardndan olmakszn konu-

mas mümkün deildir
''425

ayetinde dile getirilir. Bu bir perdedir. ‘Veya

peygamber gönderir .''426 O da perdedir ve burada perde Allah’n kuluna

kendisinde tecelli ettii suretin ta kendisidir. O surette kul Hakkn

sesini duyar. Perde vastasyla konumaya misal olarak, Allah peygam-

berine öyle der: ‘Onu komu edin ki, Allah’n kelamn duysun

f

427 Konu-

an Allah'n peygamberidir. Baka bir hadiste Allah kulunun diliyle

öyle der: ‘Allah kendine hamd edeni duydu.’ Bir hadiste ‘Ben onun

duymas ve görmesi olurum’ denilir. Bütün bunlar, beeriyetin ortaya

çkard perde suretleridir ve beerden bakas da yoktur! in özü

‘Seni iki elimle yarattma secde etmekten engelleyen nedir

T

425
ayetinde

belirtilir. Burada Allah Âdem’in yaratlnda vastalar ortadan kakhr-

mtr. Aaya doru ise beer isminin hükmü ve etkisi ortaya çkar.

Öyleyse her nerede vastalar kalkarsa, -anlayan için- beeriyet hükmü

ortaya çkar.
‘Burada akl sahipleri için ayet vardr .’429

Perdeler tasnif edilmi oldu. Onlar dolunaylarn ve tutulmu

Ay’larn üzerinde bulunan perdelerdir. Bir ksm gölge, bir ksm,

Ay’n ve Güne’in tutulmasnda olduu gibi göz sahibidir. Dier be

yldz da bu ksma girer. En büyüü Güne’in perde tekil etmesidir.

Güne bütün yldzlarn klarn söndürür. Dolaysyla yldzlarn

klar Güne’te dürülmü olsalar bile görenin gözünde bakasna ait

birk kalmaz. air Nabia el-Cadi bir methiyesinde öyle der:

Allah’n sana verdii sureti görmez misin?

Onun dndaki her mülk erir, gider
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Güne dounca hangi yldz geride kalr ki?
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Kesin olarak biliriz ki, yldzlar gökyüzünde ve kendi varlklarnda

domu ve ortaya çkmlardr. Fakat Güne’innn gözün na
baskn gelip onu yok etmesi nedeniyle, yldzlar alglanamaz. Hz. Pey-

gamber’e ‘Rabbini gördün mü’ diye sorulmu, ‘Nurani idi, nasl göre-

yim?’ demiti. Allah nasl görülebilir ki? O kendine perdedir. Bu du-

rum idrakin zayflndan kaynaklanr, çünkü Allahn dndaki

yerlerde tecelli etmi, diledii yerde görülmütür. ‘Sen beni göremeye-

ceksin
’430

demitir. Demek ki kastedilen, Allah’n görülmesi deil, Hz.

Musa’nn onu görmesiydi. O halde zuhur ve ihata olmakszn, görülen

ve perdelenen Odur. Öyleyse bir örtü olmaldr.

Geni olan bu mafiret bahsi -çünkü gayb ve ehadet demektir-

için bu kadar ima yollu anlatm yeterlidir. ‘Allah onlarn ardndan ihata

edendir .’
431

Allah perdeleri dinleyenlerin gözlerine çekmi, onlar duy-

duklaryla snrl kalmtr.

Allah örtüyü yaratklarna çekmi

O’nun örtü çekmesi itiraza yol açar

Tartma ve hasmlama yok

Mücadele veya kavga yok

Her tecellisi bir perde

Bakan herkesten perdeler

Sadan ve soldan perdeler

Önden ve arkadan perdeler

Gören herkes bilir

thlâsl veya riyakâr
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KAHIR VE EZME MERTEBES
el-Kahr lahi smi

Kahrm emrimin ayn, çünkü ben

Emir yerdiimde kahr sahibi olurum

Varla görünür benim suretimle -

Yasamz yasak, emrimiz emir

Bu mertebenin sahibine Abdulkahhar ve Abdulkahir denilir. Âlim-

lerin en büyüü bu isme sahip olmayan kiidir. Yani Abdulkahhar veya

Abdulkahir ismine sahip olmayandr. O Allah’n inayetine mazhar

olmu, kâmil, hatta masum ariftir. Hak bana -hamdolsun- bu isimde

hiç tecelli etmedi, onu baka birisinin aynasndan gördüm. Allah beni

irade ve zorunluluk halinde ondan masum kld ve bu nedenle hiçbir

zaman tartmaya girmedim. Benden ortaya çkan herhangi bir muha-

lefet ve tartma, sadece öretme amaçlyd, tartmak için deildi!

Çünkü ben ilahi kahr hiçbir zaman tatmadm veya o mertebeden

onun bende bir hükmü ortaya çkmad. Allah öyle der; ‘O kullan üze-

rinde kahr sahibidir.’*
32

Yani kendilerinden ortaya çkan Tartmalar

hususunda kullarn boyun egdirendir.
c

Üzerinize koruyucular gönde-

rir
.'*33 Bu bir vekâlet vermedir. Yani bu gönderme bir grup adna mu-

hafaza demek iken bir grup adna masum klmak demektir. ‘Önünde ve

ardnda onun takipçileri vardr, Allah’n emriyle muhafaza ederler'
43 *

aye-

tinde bu husus belirtilir. Allah onlara kendisini korumay emretmitir.

Onlar masum ve mahfuz kimselerdir. Bazen gelen ie kar kendisini

korurlar ve belay ondan uzaklatrrlar. Nitekim zina eden zâni için

durum böyledir. Zâni, zina ederken iman ondan çkar ve bir gölge gibi

üzerinde kalr. Bu durumda iman bir muhalefete kalkt için kendi-

sine gelebilecek belaya kar onu korur. Baka bir ifadeyle iman belann

ulamasna kar onu muhafaza eder ve belki tövbe eder veya ba-
lanma diler diye geriye çevirir. Bir insan masum olmad halde böyle

korunurken, inayete mazhar olmu biri hakknda ne düünürsün? Öyle

biri asl itibaryla korunmutur. Bu hususta ortaya çkabilecek en ince
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görü ayrl, kulun Hakka yönelme esnasndaki ilahi tartma ve çe-

kimedir. Kul Hakka yöneldii sürece, el-Kahhar ismi cezalandracak

kimse bulamaz; oklar hedeflere atlr.

Bilmelisin ki, dua; Schl ve Fudayl b. yaz’n dile getirdii üzere,

tartmaya imkân vermez. Yani kul Allah’n iradesi karsnda bir ey
irade etmez. Çünkü dua zillet ve muhtaçlk demek iken niza ve tart-

ma, bakanlk ve saltanat arzusundan kaynaklanr. nsanlarn nefisle-

rinde bir niza vardr ki onun gereini yerine getirmi olsalard, hü-

kümdarn otoritesi altnda ezilen halk (bu kez birbirinin) kahr altnda

ezilmi olurdu. Böyle bir düünce aklna gelmeyip niza çkartmayan

insan kahra maruz kalmayaca gibi hükümdar onu ezmez, aksine ona

kar merhametli ve efkatli davranr. Allah'n kullarndan birini ahlak

gerei ezerse, hiç kukusuz -kendi nedeniyle deil- Allah'n emri nede-

niyle onu cezalandrr. Burada sadece kulun kalbine Allah'n emir ve

yasama kar ilka edilen eytan vesvesesi vardr ki eytann vesvese

vermedeki niyeti de budur. Kulun aklna böyle bir düünce gelmezse,

iman vesveseyi reddedecei için, kul onu reddeder. eytan kulu derece

derece muhalefete çekerek en sonunda küfre düürür. Bu balamda

günahlar küfrün elçileridir. Günahlar küfür nedeniyle çoalr ve art

arda gelirler. Bu nedenle eytân onlar çeitlendirir, hzla yaplmalarn

ister. Mümin ise melein ilham ve yardmyla eytan ezmek ister.

Mümin öyle der: ‘Allah’tan baka güç ve kuvvet sahibi yoktur.’

Gizli niza ve çekimenin bir türü de belalara sabrdr. Baka bir

ifadeyle insan belay kaldrsn diye Allah’a havale etmek yerine sabret-

tiinde gizli niza içindedir. Hâlbuki Eyyub Peygamber belay kendisi-

ne havale ettii halde Allah onun sabrn övmü, ikâyet etmesine ra-

men öyle demitir: ‘Onu sabrl bulduk, ne güzel kuldur Eyyub/’
435

Allah

Hz. Eyyub’un maruz kald her ite çokça O’na döndüünü zikret-

mitir. Her kim kendine gelen belaya kar nefsini Allah’a ikâyetten

alkoyup belay kaldrmasn istemez ve sabrederse, böyle bir sabr hiç

kukusuz ilahi kahra direnmek demektir. Allah böyle bir kulu ezer.

Sabr tasavvuf yolunda övülen bir nitelik olsa bile, sknty Allah’a

ikâyet etmek, sabrdan daha üstün ve daha yetkin bir davrantr. Bu
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nedenle öyle dedik: ‘Dua tartmaya izin vermez ve onu gerektirmez.

Aksine kullukta tartmalm terki daha doru ve daha ulvidir.’

Rza ve teslimiyete gelirsek, her ikisi de gizli tartma anlam tar.

Bunu ancak Allah ehli fark edebilir. Rzann konusu kaderin hükmüy-

se, dinî bir teraziye ihtiyaç duyulur. Rzann konusu kaza ise kahr

gerektirebilir. Bu durumda rza sahibi o esnada kendinde bu hali bu-

lursa, gizli bir niza ve çekime içinde olduunu anlar ve onu ortadan

kaldrmak üzere halini inceler. Kazann kahr talep etmediini görürse,

yaratlnda bulunan saf rza halinde bulunduunu örenir. Rza raâa-

yerudu kelimesinden türetilmitir ye riyazet ayn kökten türetilmitir.

Ayn anlamda raâet ed-dabbetu denilir. Anlam zelil klmak demektir.

Bu vasfla ancak inatç kii nitelenir ve inatçlk kavga demektir. Küçük

tay riyazet yoluyla eitilir. Bunun nedeni onun serkelii ve yaratl

gayesini bilmeyiidir. At amade olmak ve hizmet etmek üzere binilmek

ve yük tamak için yaratlmtr. At ise yaratl gayesini bilmedii için

bu gayeye direnir ve ilahi hükmün yardmclarna boyun emek üzere

eitilir. Ayn ey nefislerin riyazetinde geçerlidir. Nefislerde inatçlk

özellii bulunmasayd, sahipleri onlar riyazet yoluyla eitmezlerdi. O
halde nefisler asl bakmndan riyazet özelliinde, yani zelil olarak yara-

tlmlardr. R nedenle onlara ‘raz olan’ deil, ‘raz olunan’ adnn
verilmesi uygundur. nsan nefisleri ilahi surette yaratlm olduklar

için ayn hakikatte olmayan bütün âleme kar üstün olmak ister,

âlemdeki hakikaderin dayand ilahi hakikaderden perdelenirler. Ri-

yazet nefislerdeki bu inatçlk nedeniyle gerekli olmu, nefisler riyaze-

tin otoritesi alanda zelil kalm ve boyun emilerdir. Teslim de öyle-

dir. Teslim inatçlk karsnda kendini tutmakla mümkün olabilir.

Ayn ekilde vekâlet sahiplikten sonra gelir ve o da gizli niza ve çeki

me demektir. lahi kahr, niza ve çekimenin gizlilii nedeniyle gizle-

nir, onun ortaya çkmasyla ortaya çkar. Arif ise bir an bile kendinden

gafil kalmaz. Kendinden gafil kaldnda, Rabbinden de gafil kalr.

Rabbinden gafil kalan ise bâtnyla kendinde bulmu olduu maksada

aykr tesire direnmi, ona kar çkm demektir. Bunun üzerine ilahi

kahr gelir ve onu ezer. Bu davran çokça meydana geldiinde, kii
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‘Abdulkahhar
5

diye isimlendirilirken az meydana geldiinde

‘Abdulkahir’ diye isimlendirilir.

Bu mertebenin ilkesi, insann emre uyarken ve günah ilerken sr-

larn incelemesidir. Bunu yapnca, mertebenin onda hükmünün bulu-

nup bulunmadn anlar. Bu da tümel bir durumdur, biz seni bu ko-

nuda kendine havale ediyoruz. Sen en iyisini bilirsin.

'Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

VEHB (VERME) MERTEBES
el-Vehhab îlahi smi

Bütün vergiler O'ndan bir ihsan

Gerçi yaratlm bunu bilmez lâkin

Allah’tan örenen kiiye kapal deil bu bilgi

lahi müahede sahiplerine

öyle deilse cehalet onun yaratl özellii

Müahede edilen varlk böyle gelmi

Bu mertebenin sahibi Abdulvehhab diye isimlendirilir. Vehb

nimedendirmek amacyla ihsan etmek ve vermek demektir. Verenin

aklna teekkür veya baka bir karlk gelmez. Teekkür talebinin biti-

tii verme vehb deil, karlnda kazanç veya zararn arand ticaret

saylr. lahi vergiler (vehb) türlere ayrlr. Bunlar -Allah izin- verirse

bu bölümde saylacaktr. Bu mertebeden kul bedenî ve malî bütün

vergilerindeki beerî arzularndan soyudanr. ‘Bedenî
5

derken, bedeni-

nin yolculuk veya herhangi bir bedensel hareket türünde kullanm

olduu vergileri kastediyoruz. O vergi Allah’n kullarndan birisi için

olabilecei gibi hayvan için de olabilir. Vehbî vergide kii ücret talep

etmedii gibi ükür de talep etmez. Bu vermenin tek nedeni, kendin-

den dolay hareket ettii kiiye menfaat salamak veya ondan zarar
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uzaklanrmak üzere nimet vermektir. Bu vermeye kar kiiye ecir

vermek ise Allah’a kalm bir itir, kendisine deil! nsan sadece bu

nitelie sahip olmak için verir ve bu ilahi isim onun üzerinde hüküm

sahibi olsun ister.

Yaratlmlarn menfaatinin ve hazzmn bulunmad ibadederi

yapmaya gelirsek, böyle ibadetlere namaz, oruç, hac vb. hatta bütün

meru ibadeüer girer ve bunlardaki davran da söz konusu mertebe-

den ortaya çkar. Kii bu ibadetle yaratlmn paynn bulunmad bir

fiili meydana getirebilir ve hareket veya el çekerek onu ortaya çkarta-

bilir. kinci durum ise ibadetin -yapma ve fiil deil- terklerle ilgili ol-

mas durumunda geçerlidir. Böylece insan ibadetini yaratl bakmn-

dan son derece güzel ve tam bir surette izhar eder. Ardndan o suret

Allah’n karsnda huzur sahibi, olmaktan kaynaklanan ruh elde eder;

söz konusu ruh ibadette belirlenmi salih niyete baldr. Kiinin iba-

detini farz veya nafile ibadet olarak yapmas birdir. Kulun meydana

getirdii ve ibadet diye isimlendirilen bu suret, Allah’ tespih eder,

O’nn emrinin gereiyle kendisini zikreder. Kul dince belirlenmi

meru amelin suretini izhar ederek amele verdii nimeti arttrr. Ame-

lin sureti de kendisine ve tespih mertebesine verilen nimetin karl
olarak O’nun hamdini tespih ederken kul ibadetlerinde O’nun hamdini

tespih eden ve daha önce varlklar olmayan diller yaratr.

Bir kadn eyhimiz Abdurrezzak’n meclisine gelerek öyle demi:

‘Efendim! Dün gece rüyamda arkadalarndan birini gördüm. Kld
namaz bir suret olarak meydana gelmiti. Suret yükseliyordu. Ben dc

Ar’a çkncaya kadar ona bakyordum. Namazn sureti Ar’ tavaf

edenlerden biri oldu.’ eyh hayretle ‘Ruh ile birlikte namaz’ demi,

sonra öyle eklemi: ‘Böyle bir namaz benim arkadalarm arasndan

sadece Abdurrezzak'a ait olabüir.’ Bunu içinden söylemiti. Sonra ka-

dna öyle demi: ‘Sen o adam arkadalarmn içerisinde tandn m?’

Kadm ‘Evet, falancadr’ diyerek daha önce eyhin aklna da gelmi olan

Abdurrezzak’ gösterince, ‘Doru söyledin’ demi, haberi Allah’tan

gelen bir müjde kabul etmitir. Hikâyeyi bana Abdullah b. el-Ustad el-

Mebrurî Endülüs ehirlerinden Mebrur’da anlatmt. Adam güvenilir

ve doru sözlü bir ravi idi. Hz. sa topraktan bir ku sureti yaratm,
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ona üflemi, o da Allah’n izniyle ku olarak uçmutu. Suretin varl

onun ellerinde gerçeklemi, sonra ona üflemi, suret Allah’n izniyle

ku olmutu. Baka bir ifadeyle Allah bunu ona emretmi ve bu konu-

da kendisine izin vermiti. Benzer ekilde, Allah mümine eriatta emir-

ler vermi, onu yükümlü kld ibadetlerin suretlerini meydana getir-

mede ona izin vermitir.

Hz. sa kuu yaratrken kendisini var olanlarn arasna katarak su-

rete nimet vermek niyeti tam olabilir. Ayn zamanda, tespih edenle-

rin saysn artrmakla, tespih mertebesine de nimet verme niyeti olabi-

lir. Böyle ise o da bu mertebenin ehlinden ve onlara katmanlardandr.

Baka bir niyet tamsa, niyetine göre deerlendirilir. Bu makam

sahibiyle bakalar arasnda sadece niyet fark ile amellerin kendisinden

suret eklinde ortaya çktn görmek fark vardr. Çünkü kendinde i,

yükümlülerin ibadet suretlerini ina etmesidir; suret çirkin veya güzel

de oka, bu durum kaçnlmazdr. nsanlar niyet ve maksatlarnda ayr-

r ve sadece yükümlü vardr! Onlarn en kymetlisi ibadetiyle zikretti-

imizi amaçlayandr. Daha üstün bir nitelik ve ibadeder içerisinde

daha yüksek bir menzile sahip olduu için ibadetini yerine getiren bir

kul ise bu mertebenin mazhar deildir, çünkü cmir/i, ortaklk kabul

etmez. Böyle birini ibadederin surederini ina makamna yerletiren

niyet, onlarm sfatlar ve deerleridir. Böyle bir kul, ecir ve sevap elde

etmek üzere öyle bir makama yerletirilmemi kimseden ayrr. Bu

mertebenin sahibi sadece ibadetin zuhuruna nimet vermek amac ta-

yarak Allah’ tespih edenlerin saysnn artmasn diler; burada övülmek

veya methedilmek veya karlk almak niyeti yoktur. Onun yegâne

niyeti, Hakkn âlemi var ederkenki maksaddr. Allah âlemi sadece

kendisine ibadet etmesi amacyla yaratm, ‘
Cinleri ve insanlar bana

ibadet etsinler diye yarattm**36
demitir. Baka bir ayette ‘Her ey O’nun

hamdini tespih eder
**37

buyurur. Bu mertebenin sahibi olan kul da iba-

dederin surederini ina ederken Hakkn âlemde irade ettii üzere O’na

ibadet etmelerini amaçlar. Bu durum, kulun kendilerini var etmek ve

ina etmekle suredere nimet verme niyetini geçersiz klmaz. Bununla

birlikte kulun müahedesi surederi kul vastasyla ina edenin Allah

olduunu kendisine gösterirse-onlar var eden kendisi deildir-, böyle
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biri ilahi vehb mertebesinden deildir. Böyle bir davran, ina edilen

surete dönük ilahi verginin neticesidir.

fade ettiimiz hususta maksadmz, menzil bakmndan daha ulvi

vc üstün olan belirtmek deildir. Gayem makamlar birbirinden ayr-

mak, onlar yerine getirenlerde karkln bulunmamasn salamak-

tr. Çünkü hükümler makamlarda iç içe girer. Halleri ve makamlar

ayrt etmek sadece ilahi bilgide derinleenlerin bilebilecei bir itir.

Allah ina ettikleri amel surederine karlk olarak sahiplerine nimet

verdiinde, surederi,inann -yükümlü kula deil- Allah’a ait bir i olup

surederc nimet vermenin kula deil de Allah’a ait bir ihsan olduunu

müahedenin karl, surederi ina esnasnda ayn müahedeye sahip

olmayandan büyüktür. ki ahs meru bir ameli yerine getirirken mü-

ahedelerine göre ayrmtr. Bu konu aina olunmayan bir meseledir

ve ona hakkyla sadece biz dikkat çektik, konuyu ayrntl olarak açk-

ladk. Allah’ bilen bir kii veya eyay bilenler, nimet verme yoluyla

Allah’n ihsanndan habersiz deillerdir. Bizim zikrettiimiz ekilde

onu düünmez veya bu vehb mertebesiyle tahakkuk edenlerin dnda
amel sahiplerinin akima söylediimiz husus gelmez.

Bu mertebeye yerleen ve onunla tahakkuk eden insan,

Abdivehhab diye isimlendirilendir. el-Vehhab ismi onu var ermitir,

baka bir isim deil! Misal olarak Hz. sa’nn Hz. Meryem’e verilii
'

hakknda ‘
Sana temiz bir çocuk vermek üzere

*38
denilir. el-Vehhab’n

meydana getirdii surcticr, son derece azdr. lahi isimlerin says kaça

çkarsa çksn, mertebelerini bildiinde bunu da anlarsn. Bu kadar

iaret bu mertebenin bilgisi hakknda yeterlidir.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr .’ O en doru yola ulat-

randr.
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RIZIKLAR MERTEBES
er-Rezzak lahi smi

Rzklar iki ksm; maddi ve aklî rzk

Aklla da nakil de bunu söyler

Bir ksm verilen iyilii kabul eder

O rzk gerçekte makbul

Allah münezzeh, O’nun bilgileri snrsz

O bilgilerde hidayet ve dalalet var

alacak bir ii içeren cinsel iliki gibi

Diller birleir, öpüme olur

Allah Meryem kssasnda öyle der:
l

Zekeriya mihraba her girdiin-

de, orada rzk buldu, ‘Meryem bu sana nereden geldi?’ Meryem, ‘o Allah

katndandr, Allah dilediini hesapsz olarak mhlandrr’ demitir .'
439

Baka bir ayette "Kim Allah’tan saknrsa, Allah onun adna çk yaratr ve

onu bilmedii yönden mhlandrr 9440 Bu mertebenin sahibi,

Ahdurrezzak diye isimlendirilir. Allah öyle der:
c
Cinleri ve insanlar

bana ibadet etsinler diye yarattm. Onlardan rzk istemiyorum. Beni do-

yurmalarn istemiyorum .’
441 Bu durum yedirilenin hakkyla ilgilidir.

-

Sahih bir kutsi hadiste Allah öyle der: ‘Acktm beni yedirmedin,

susadm bana su vermedin. Kul öyle der: Sen âlemlerin Rabbiyken

nasl olur da yer ve içersin? Allah öyle der: Falan kulum ackmt,

falan kulum susamt; onu doyursaydtn veya senden su istediinde

onu içirseydinP Bu ifade ‘acktm beni yedirmedin, susadm bana su

vermedin’ hadisinin anlamdr. Allah kendisini susayan ve ackan kulla-

rnn mertebesine yerletirmitir. Amel sahibi kutsi hadise göre aç

olan doyurmak amacyla çalr ve Allah’ doyuranlardan olmak isteye-

bilir diye Allah insana öyle der: ‘nsanlardan beni doyurmalarn iste-

miyorum.’ Burada Allah 'bir makamdan öteki makama intikal etmitir.

Allah kullarna yükümlülük yurdunda makamlar, halleri ve menzilleri

öretir ki, onlarda intikal edebilsinler. Sonra öyle der: ‘Allah rzk
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verendir; metanet ve kuvvet sahibidir .*442 Manalarda metanet, cisimlerde-

ki kesiflik gibidir ve burada rzka uygun kelime kullanlmtr. Maddi

rzk cisimlerin kendisiyle beslendii gdadr. Cisim onunla beslendi-

inde, parçalan çoalr, artar ve kalnlar. Besili olmak nerede, zayf

olmak nerede! Allah’n gerçei kendinden anlayanlara talimi, edep

öretmesi ve açklamas ne güzeldir!

Bilmelisin ki, rzk manevi ve maddi rzk olmak üzere ikiye ayrlr.

Baka bir ifadeyle rzk mahsus ve makul diye taksim edilebilir. Rzk
rzklananm varlnn kendisiyle ayakta kald her eydir. Bu yönüyle

rzk varln besini ve gdasdr. Allah ‘Rzknz göktedir
3443

buyururken

yeryüzü hakknda c

Orada besinleri takdir etmitir
*444

der. Onlar rzklar-

dr. Onlarn takdiri, iki açdan olabilir. Birincisi nicelikleri, kincisi

vakitleridir. Yeryüzündeki rzk cisimlerin kendisiyle var olduu eyler

iken gökteki rzk, ruhlarn kendisiyle var olduu besinlerdir. Bunlarn

hepsi rzktr. Yaratlm her ey muhtaç olarak kalrken Hak müstani-

lik özelliiyle ayrr.

Rzklar ve onlarn müahedesi hususunda en üstün menzil, Hak-

kn varlnn kendisiyle zuhur ettii mümkünlerin hükümlerinin su-

rederi ile tecelli suredendir. Müahede sahibi, tecellideki surete veya

Hakkn varlnda {zuhur eden) mümkünlerin hükümlerinin surederi-

ne bakar! O suretin hak ettii ve ‘rzk’ denilen eyi görür. Söz konusu

suret rzk baki kalmak üzere talep etmiti. Bu durumda kulun müa-

hedesi rzklar mertebesiyse, rzk ona verir. Bu durum emir ve halk

âlemindeki varlklara ve onlarn hakikaderine göre iner. Var olan ey

rzkn bu makam sahibinden talep eder. Onlarn talep ettikleri en kesif

ey, rükünler içindeki türeyenlerdir. Onlar madenler, bitkiler ve hay-

vandr.
‘

Allah her eyi sudan canl yapmtr .*
445 Her ey canldr, çünkü

her ey, Allah’n hamdini tespih etmektedir; tespih ancak canldan

meydana gelebilir. Her ey sudan ve havadan meydana gelmitir ki

sudan ayrldklarnda ölen deniz canllar da buna dâhildir. Onlarn

canll sudaki havaya baldr, çünkü deniz canllar bileiktir ve bu

sayede özel bir ilikiyle havay kabul edebilirler. O nispet havann suyla

arak hava adn yitirecek ekilde karmasndan ibarettir. Nitekim hava

da bileiktir. Onda da su vardr ve bu sayede bileik olarak var olur.
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Fakat suyun havayla bileimi, artk su adn yitirecek ekilde özel bir

karmdr. Hayvann canll suyun havasna bal olunca, bu özel

hava kaybolduunda su canls ölürken ayn ekilde kara canls da suda

boulduunda ölür. Çünkü onun hayat da suyun katt havaya

baldr; yoksa havann katm olduu suya bal deildir! Bu itibarla

kara ve deniz canls olan bir canl daha vardr ki o da ara bir varlktr.

Bu hayvan her iki havay kabul edebilir bir özelliktedir. Böylece havay-
1

la hayatiyetini sürdürdüü gibi karada da hayat bulur. Bu hayvan suda

yaayabildii gibi denizde de yaayabilir ve hava sayesinde her iki yer-

de yaamas mümkündür. Su onun canl olmasnn ilkesidir. Rükünler

âlemindeki rzk, yenilen ve içilen her eyde havadr. Hava sayesinde

bitki, maden, hayvan, insan ve cin gibi beslenen her ey canlln
sürdürür.

Nefes alp verirken âlemdeki nefeslerden yaratlan meleklere gelir-

sek, onlarn rükünlerden bir gdas vardr; böyle olmas da kaçnlmaz-

dr. Melek nefes alp veren kiiden onun kalbindeki düüncelere göre

ortaya çkar. Nefes alan kii bir lafz söylerse, nefes telaffuz ettii lafza

göre ortaya çkar. Baka bir ifadeyle sureti kelimedeki harflerin tafsiliy-

le birlikte ortaya çkar. Bu ölçüyle harflerin özelliklerinden ortaya çkan

edilgenlik ve infialin nitelii gerçekleir. Telaffuz etmeksizin nefes -bir

lafz olmakszn- çkarsa, suretsiz bir mana olarak heyulan (niteliksiz,

belirsiz) bir ekilde ortaya çkar. Ona suret verme iini ise teneffüs

esnasnda kulun içindeki haline göre Allah i'sdenir ve o surette kendi-

sini terkip eder. Nefes alp veren mahal her eyden soyutlanmsa,

Allah nefesi duyuyu terk ettii ve uykuya geçtii anki halinin suretinde

terkip eder. Misal olarak uykusunda rüya görmeyen ve duyulan açk

olmayan uyuyann nefes alp vermesini verebiliriz.

Kul, sözünü ettiimiz mertebeye yerletirilip yannda bulunana

baktnda, bekasnn sayesinde gerçekletii rzk o eye ulatrr.

Çünkü onun yaratcsdr ve rzk ise tabidir. Bir eyin yaratcs, ger-

çekte onun rzk verenidir. Eyann yaratl makamnda bulunman ise

Hakkn sana senden meydana gelenleri göstermesiyle mümkündür. Bu

esnada sahip olduun rzka göre senden meydana gelenleri talep eden-

leri görür, onlara rzk verirsin. Benzer ekilde, ailenin senden talep
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ettii rzk elde etmek üzere de çalrsn ve bu durum rzk verenin

Allah olmasna zarar vermez. Burada sebepleri ortaya koymaktan ve

onlar ispattan söz ediyoruz. Nitekim Allah onlar onaylam, ortaya

koymutur. Birçok yerde Hak insana uykusunda veya uyku dnda
olmak üzere herhangi bir surette tecelli ettiinde, tecelli edilen suretin

ayrlmaz özelliklerine bakmak gerektiini söyledik. O özelliklere göre

vc o yerde Hakka dair hüküm verilir. Çünkü Allah’n o surette tecelli

etmesindeki hüküm, o hükümden baka bir ey deildir. Bu nedenle

bilhassa o surette tecelli etmitir. Bu itibarla hüküm, surederin baka-

lamas nedeniyle bakalar, bunu bilmelisin!

Suretlerin rzk da suretlerin deimesi nedeniyle deiir. Bir sure-

tin gdasnn bal olduu rzk baka bir suretin gdas olmayabilir.

Surederin gdas, onlarn rzklardr. Bu balamda bazen manalar

suret kazanabilir. Mesela bilgi; süt, dinde sebatkâr olmak ve kayt ek-

linde surete girer. Bir suretin rzk, kendisiyle kastedilen anlamdr.

Rüya söz konusu olur ve tabirci surede Allah’n kastetdi anlam do-

ru tabir ederse, bu tabir rüyann rzkdr ve bu sayede onun hayatiyeti

ve süreklilii devam eder. Onun sureti görenin ve keif sahibinin elde

ettiidir. Hz. Peygamber trnaklarndan tancaya kadar süt içtiini

görmü. ‘Ey Allah’n Peygamberi! Bu rüyann tevili nedir?’ denildiin-

de, ‘bilgidir’ diye cevap vermitir. Bilgi süt eklinde ortaya çkmtr.

Bilgi, süt olunca, Hz; Peygamber kendisini ondan içip trnaklarndan

tancaya kadar dolmakla nitelemi, böylece öncekilerin ve sonrakilerin

bilgisini elde etmitir. O sütten dar çkanlar, insanlara ulaacak ekil-

de Allah’n kendisine ihsan ettii bilgidir. Sonra kapta kalan ksm Hz.

Ömer içmitir. Kaptaki fazlalk, Hz. Ömer’in verdii hükümde Hakka

uymasnn bir karldr. Hz. Ömer Bedir esirleri, örtünme vb. hu-

suslarda hüküm verirken hakikate, uymu, Allah katnda dier insanla-

rn elde edemedii lutfa mazhar olmutur. Ayn durum, Allah katnda

benzer makamn kendisi adna gerçekletii kimseler için geçerlidir.

Takva sahibi hakkyla takva sahibi olunca, Allah onun için furkan yara-

tr. ‘Furka’ kapal ve mühim ilerde hakikat ile bâtl ayrt etmeyi

salayan bilgidir. Baka bir ifadeyle genel olan bilgi o bilgiyle ayrt

edilir, müteabih muhkeme katlr. Allah Kur’an- Kerim’i müteabih
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ve mücmel olarak indirmi, sonra diledii kullarna tafsil bilgisini ver-

mitir. Rüyada tafsil, bardakta artan ksm olarak görünmü ve o ksm
Hz. Ömer içmi -artan sütü içen oydu-, içme mahalli sütle mamur

olmu, bu nedenle ad -baka bir isim deil- (mamur olmak ile ayn

kökten) Ömer olmutu. Hz. Peygamberin rüyasnn tam tabiri buydu.

Ömer b. el-Hattab bu konuda özel bir ayrcala sahipti ve bunun

nedeni isimdeki ayrcal kadar rüyadaki suretle olan ilgisiydi. Bunun

yan sra sahabe içerisinde Ömer adn tayan ve tamayanlardan da

farklyd.

Binaenaleyh rzk veren herkes, rzkn maddi ve manevi diye tak-

simine göre, ayn zamanda rzklanandr. Bu mertebeden Allah ‘Sisi

imtihan edeceiz ki, örenelim
5446

der. Ta ki örenelim’ ifadesi imtihann

rzkdr. Yani Allah onu ‘imtihan etmek’ ifadesinden var etmitir. Bu

bilgi kesin delil Allah’a ait olsun diye kesin delil ortaya koyma amac

tar. Allah kendinden haber verirken ‘Kesin delil Allah'a aittir
1447

der.

Yani kukunun ve tevilin girmeyecei delil O’na aittir. Allah kendisini

‘ta ki bilelim’ diyerek (bilgi kazanmakla) nitelediine göre, bu rzkn

hükmü tüm surederi kapsamtr. Avn hepsi postun içinde!

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

fetih mertebesi
el-Fettah lahi smi

el-Fettah mertebesi fetih için

Hiçbir ahs neyin açlacan bilemez

Alemin Rabbi hayrda

Ve erde onu icmal etmi

Bazen insan onu bilir

Onu indiren emri bilmez
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Bir ahs onu örenir

Ondan meydana geleni bilemez

Bu mertebenin sahibi Abdulfettah diye isimlendirilir. Mertebenin

bir sureti, manas ve berzah vardr. Onu hakkyla elde eden kii, isim-

ler hakkndaki bilgisi nedeniyle Hz. Âdem ile cevamiü’l-kelîm’in veril-

mi olduu Hz. Muhammed’dir. O ikisinin dndakiler hakknda bize

bir ey söylenmemitir. Bu mertebeden ‘Allah'n yardm ve fetih geldi-

inde3448
ile

‘

Sana apaçk bir fetih verdik
3449

ayetleri nazil olmutur.

591 senesinde Fas’taydm. Muvahhidin ordular dümanla sava-

mak üzere Endülüs’e geçmilerdi ve düman slam’a galip gelmek

üzereydi. Allah adamlarndan birisiyle karlatm. Söz arasnda belir-

teyim ki, kimseyi Allah’a kar tezkiye etmem. O adam sevdiim en

özel insanlardan birisiydi. Bana ‘Bu ordu sava kazanr m ve bu sene

muzaffer olur mu olmaz m?’ diye sordu. Ben de ona öyle dedim:

‘Senin bu konuda bir bilgin var m?’ Adam öyle dedi: ‘Allah bu sene

içinde Peygamberine vaatte bulunmu, fetih vaat etmi, kendisine

indirmi olduu kitabnda fetihle müjdelemitir. Bu müjde ‘Biz sana

apaçk bir fetih verdik
5450

ayetidir. Burada müjde el/in tekrar edilmedii

‘apaçk bir fetih’ ksmdr. Kelime ayetin tamamnda durmay gerekti-

rir. Cemel hesabyla ayetin harflerinin saysma baknz! Baktm ve

fethin 591 senesinde gerçekleeceini gördüm. Sonra Endülüs’e gittim.

Allah Müslümanlarn ordularna yardm etmi, onlar da Ribah kalesini,

Erku, Kerkevi ve o kalelere bal ehirleri ele geçirmilerdi. Bu nitelik-

te birisinden gördüüm fetih buydu. Biz de fe harfini seksen, te’yi dört

yüz, ha harfini seksen, elifi bir, mim’i krk, be harfini on iki, nun harfini

elli kabul ettik. Elifin de saysn aldk ve toplam 591 olarak ortaya

çkt. Bu zaman, hicretten o vakte kadarki süredir. Bu bilgi, o ahsa

dönük ilahi bir fetihti.

Ayn ey Beyt'-i makdis’in fethi hakknda söylediimiz tarih için

geçerlidir. Orada ‘Elif, lam, mim, Rumlar yenildi
5451

ayetini ve ayette

zikredilen ‘birkaç sene’ ile birlikte küçük ve büyük hesaba göre hesap-

ladk. Bundan Beyt-i makdis’in fetih tarihi çkt. Biz de onu kitabn

harfler bölümünde daha önce zikretmitik. Biz küsurat seksen kabul
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ettik. Mekke’nin fethi hicretin sekizinci ylnda gerçeklemiti. Sonra

küçük cemel hesabyla eli/, lam, mim’i seksen olarak hesapladk. Bu

saydan biri dütük, çünkü esas saynn Roma hesabndaki çarpmnda

doru olabilmesi için fazlann atlmas gerekir. Fetih ise Beyt-i

makdis’te bulunan Romallara kar olacakt. Bu kez küsuratn sekizini

elif, lam, mim’in harflerinin toplamna ekledik. Öncesinde de biri dü-

ürmütük. Böylece on be meydana geldi. Sonra büyük ccmelc dön-

dük ve yetmi biri sekizle çarptk. Bunlarn hepsi seneler idi, çünkü

Allah ayette ‘birkaç sene
*452 demitir. Böylece toplam 568 oldu. O sayy

küçük cemeldeki on be Üe topladk, bu kez 583 oldu. Bu tarihte Beyt-i

makdis’in fethi gerçeklemitir.

Bu bilgi bu mertebenin bilgisidir. Fakat Abdusselam, Ebu’l-

Hakem b. Berrecan bu bilgiyi buradan almam, bu nedenle hatalar

olmu, insanlar onu fark edememitir. Onun kitab bize getirildiinde,

arkadalarmdan birisine bunu açkladm, o da bn Berrecan’m bu

hesaplamada yanldn fakat yine de gerçee yaklatn görmü
oldu. Bunun sebebi, baka bir bilgi kendisine geldiinde önceki bilgi-

sini bozmasdr. Bütün bunlar, fethin suretinden ortaya çkar, mana-

sndan veya iki ucu birletiren ortasndan deil! Hz. Adem’de kyamete

kadar kendisiyle konuulacak bütün diller toplanmken Hz. Muham-

med ise Arapçayla bütün insanlara peygamber olarak gönderilmi,

bütün dilleri ihata etmi, onun eriat da tercüme edilerek aktarlm,

bütün dilleri kuatmtr.

Orta fethe gelirsek, bu fetih, zevklerin fethidir. Baka bir ifadeyle

o fetih, kendisini bilen için bilgiyi elde etmek üzere çalmakla gerçek-

leen bilgilerdir. Misal olarak takva sahibi adna meydana gelen firkan

bilgisini verebiliriz. nsan bu bügiyi Allah’tan takva sahibi olmakla elde

etmi, bununla birlikte Allah günahlarn örtmek, suçlarn balamak
eklinde kula ihsanda bulunmutur. Bu bügi tasavvuf yolundan giden

Allah’n ehli ve seçkinlerine mahsus bir bilgidir. Bu bilgi hallerin bilgi-

sidir. Onlar vehbi olsa bile ancak özel bir nitelie sahip kimseye ihsan

edilirler. Bununla birlikte söz konusu nitelik dünyada her bir insan için

o neticeyi meydana getirmezken ahirette netice meydana getirmesi

kaçnlmazdr. Bu niteliin am dünyada bir sonuç meydana getirmek
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olmad için haller ilminin vehbî olduu söylenmitir. Baka bir ifa-

deyle haller, zevkten ortaya çkar. ‘Zevkten’ demek, ilk tecelli demektir.

Mesela tevekkül -ki takdir ettii veya vaat ettii ite Allah’a dayanmak

demektir- hususundaki zevk, bu bilgiye ilave olarak, nefsin yöneldii

bir eyin yokluunda sknt çekmemektir. Böylece ncfs belirli bir se-

bebe deil, Allah’a yönelir. O esnada Allah’a güvenmekten dolay

meydana gelen haz ve zevk, gayesine ulatracak sebep vesilesiyle bul-

duu hazdan daha fazladr. Misal olarak kendisini doyuracak besin

bulamayan ackan birini verebiliriz. Baka biri ise onu doyuracak gda

ya sahiptir. Kendini doyuracak sebebe sahip kii, açln giderecek

sebep var olduu için, daha güçlüdür. Allah’tan baka hiçbir eyi ol-

mayan öteki insan ise sükûn ve sknt çekmeme hususunda ötekine

denktir, çünkü o rzknn kendisi için ‘rzk’ olarak kalacandan ve

mutlaka ona ulaacandan emindir. Sebeplerden yoksun olan bir kii-

den ortaya çkan bu dinginlik ve rahadk, ‘zevk’ diye isimlendirilmitir.

Her inanç sahibi iki ahs arasndaki fark bilir. Çünkü bu zevkten

mahrum bilgili bir insan sebebi bulamadnda skntya düerken

kendisi için bir nzk kalmsa onun mutlaka ulaacan da bilir. Bu

bilgiye sahip olsa bile, Allah karsnda iç huzuru ve dinginlik bulamaz.

Zevk sahibi ise açlm giderecek sebebe sahip insann bulduu gibi bir

sükûnet ve dinginlik bulan kiidir. Her ikisinin arasnda bu hususta

fark yoktur, hatta zevkin sahibi daha güvenlidir. Bu durum âlimlerden

birisinin söylemi olduu ‘insan bu dereceye elindekinden daha çok

Rabbine güvenmedikçe ulaamaz’ sözünün anlamdr. Çünkü Hakkn

vaadi dorudur, ona afet ulaamaz. Eldeki sebeplerin ise afete urayp

kaybolmas mümkündür. Böylecc insann sahip olduuyla arasna

engel girebilir. Bu nedenle unu dedik: Zevk sahibi olarak tevekkül

eden, skntsn ortadan kaldracak sebebe sahip olandan daha yetkin-

dir. Bunu bilmelisin! Fetih ilminin ortas budur. Sahibi ise içinden son

derece haz alr,

Bu mertebede olan manaya gelirsek, o mana kulun Allah hakknda

elde ettii bilgidir. Hak, daha dorusu Hakkn hüviyeti kulun özellik-

leri haline geldiinde, bu nitelikteki birinin elde etmi olduu bilgi bu

mertebeden meydana gelen manadr. Herkes bu makama bu merte-
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beden ulaamaz. Bununla birlikte bu mertebede bulunsa bile insanlar

bu hususta derece derecedir. Bu mertebeden dolay Hz. Peygamber iki

omuzu arasna vurulduunda ‘Öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini

örendim’ demitir. Yani bu vurmayla o bilgileri örendim. Bu vurma

ile Allah ona zikretmi olduu bilgiyi verdi. ‘Bilgi’ derken kastedilen

Allah hakkndaki bilgidir, yoksa O’nun dndakiler hakkmdaki bilgi

vakitin zayi edilmesi demektir. Allah âlemi kendisi için yaratt gibi

bilhassa da insan ve cinleri kendisine ibadet etsinler diye yaratt. Onlar

kendine ibadet etmek üzere yarattm ayette belirtmi, her eyin de

O’nun hamdini tespih ettiini söylemitir. Böyle bir bilgiyle Allah’

bilen, âlemdeki her sözü bilir. Övülen veya knanan bir söz olsa bile

her söz, belirli bir ekilde Allah’n hamdini tespih etmek demektir.

Yani her sözde Allah’a dönük bir övgü bulunur.

Allah’n hamdi hakknda böyle bir bilgi bu mertebeden bizim

admza da gerçekleti. Fakat onun nasl indirildii bilinemez ve anla-

lamaz. Onu ancak Allah’n bu mertebeden kemaliyle bilgi nasip ettii

kimseler bilebilir. Mesela bir insan ötekine söverken sövgü bu maka-

mn sahibi olan dinleyicide Allah’n hamdinin tespihtir. Dinleyen ecir

alrken söven günahkâr olur; söz ise ayn sözdür. Bu bilgi insanlarn

çoundan gizli kalan latif bilginin parçasdr. Söz konusu bilgi ilimler

arasnda bütün eyann isimlerinin gerçekte Allah’n isimleri olmas

mesabesindedir. Bu durum ‘Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz’
451

aye-

tinde doru ve sadk bir hüküm olarak bildirilmitir. Bununla birlikte

eyaya muhtaç olduumuzu biliriz. O ve bu birdir. 'Kalbi olan ya da

kulak veren kimse için.*
454 Böyle biri Allah vastasyla duyar. ‘O ahit-

tir.*
455

Allah ona kendini gösterir.

Bu mertebe hakknda bu kadar açklama yeterlidir. 'Allah hakk

söyler ve doru yola ulatrr.*
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BLG MERTEBES
el-Alîm, el-Alim ve el-Allâm

Bilgiler aklla aratrlr

Bak ve düün! Fikir muteber

Alemdeki ilimler olmasayd ortaya çkmazd

Eyada muteber fikirler

O yaratann bildii imam

Yldz onu bilir, Güne ve Ay bilir

Yusuf secdeye kapandnda

Hükümleri onlara ilediinde ibret alnz

Güne ve felekleri dönerken görürsen

Gecenin yldzlarn saçlm bir halde görürsen

Sonra klar sönmü ve hükümlerini yitirirlerse

Gözde silinmeye baladklarnda

ölürler ve onlar bir araya getiren ruh gider

Hükümleri biter, hepsi kabirlere toplanr

Bu mertebenin sahibi Abdulalîm diye isimlendirilir ve bu merte-

bede alimler üç ksma ayrlr: Bir ksmnn bilgisi onun zatyken kinci-

si ise bilgisi verilmi olan (mevhûb), üçüncüsü ise bilgisini kendisi

tarafndan kazanandr. Bu bilgi türlerinin ilahi mertebede olduu gibi

âlemde de hükmü vardr. Bilginin ilahi mertebedeki hükmü, O’nun

her eyi zat gerei bilmesidir. Bu bilgi bütün bilinenlere ular. Al-

lah’n bilgisinin âleme nasl ilitiini daha önce açklamtk. Kazanl-

m bilgi Allah hakknda ‘ta ki bilelim
5+56

ayetinde ifade edilir. Allah

hakknda verili bilgi, kulun mubahtaki tasarrufundan Hakka verdii-

dir. O daha önce vacip, haram, mendub, mekruh diye ortaya çkma-

mt. Mubahta tasarruf bilgisinin meydana gelii Hakkn ilahi bir yolla

(ve anna layk tarzda) kuldan örenmi olduu verili bilgidir. Onu
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meydana getirmek, kii için zorunlu deildir. Buna mukabil mubah

olduuna inanmas üzerine farzdr.

limlerin âlemdeki mertebeleri daha basitçe açklanabilir: Yaratl-

m varlk, bilgiyi zat gerei kabul edicidir. Zatî bilgi onun varlyla

elde ettii bilgidir ve onu elde ederken varlnn dmda baka bir eye

muhtaç deildir. Bu itibarla sadece mevcut olmakla kabul edilen bilgi,

kii için zatî bilgidir. Kazanlm bilgi, elde ederken gayret sarf edilen

bilgilerdir; hangi bilgi olursa olsun durum böyledir. Vehbî/verili bilgi

ise akla gelmeyen veya kazanmayla elde edilmeyen bilgilerdir. Misal

olarak Efrad’m (tekler) bilgisini verebiliriz. Hzr'n bilgisi bu ksma

girer. Onun bilgisi kendisine dönijk bir rahmet ve bilgi olmak üzere

Allah'n katndand ve böylece Hzr Rabbinin kendisiyle konutuu

Hz. Musa'nn benzeriydi. Hz. Musa sahip olmad ve tecrübe yoluyla

ihata etmedii bilgileri ondan örenmiti. öyle der: ‘Allah'n ona

örettii bilgide tadm bilmediimiz bilgileri vardr.'

Bilmelisin ki, âlemdeki her varln kendini yaratana dönük yönü

vardr. Bu durum o varlk halk âleminden ise böyledir. Emir âlemin-

den ise özel yönden baka herhangi bir eye sahip deildir. Allah her

varla özel yönden tecelli eder ve ona kendisi hakknda sadece kendi-

sinin bilecei bilgiler ihsan eder. O varln bu durumu bilip bilmeme-

si durumu deitirmez. Kastettiim, özel yönü olup olmadn ve özel

yönden Allah’tan ona gelen bilgiyi bilip bilmemektir. Allah ehli özel

yönü bilmekle üstün olmu, bu konudaki bilgilerine göre de derece-

lenmilerdir: Bir ksm Allah'n varla özel yönden tecellisi olduunu

bilirken, bir ksm bunu bilmez. Bunu bilenler o tecelliden kimin adna

bilginin gerçekleeceini bilir. Bir ksm ise bunu tam olarak bilmez;

‘bilgi’ derken bilginin varla m yoksa Allah’a m ilitiini bilmeyi

kastediyorum. Bu itibarla Allah hakkndaki bilgi ya zat ile ilgilidir,

böyle bir bilgi selb (olumsuzlama) ve tenzil veya ispat ve tebih bilgi-

sidir. Bazen Allah hakkndaki bilgi ilahi isimlerden herhangi birisini

bilmek demektir. Bunlar, konuan ve kelam sahibi olmakla nitelemnesi

itibaryla Hakkn kendini isimlendirdii isimlerdir. Bazen bilgi yara-

tlmlarn ifadelerinin gerektirdii üzere ‘isimlerin isimlerini’ bilmek;

ilahi nispetleri bilmek, manevi nitelikleri veya sübuti-izaf nitelikleri



280 Fütûhât- Mekkiyye l6

bilmekle ilgili olabilir. Bunlar, birbirine zt hükümleri talep eder. Ba-

zen bilgi Allah’n kendisine verecei eyleri bilmek veya kendisine

verilemeyecek hükümleri bilmekle ilgilidir. Her bilginin ehli vardr.

Âlemle ilgili ve Allah’n diledii kullarna bu mertebeden verdii ilahi

ya âlemin Allah’la ilikisini bilmek veya Allah’n âlemle ilikisini

bilmekle ilgilidir. Bazen o bilgi, âlemle zat arasnda nispetin ortadan

kalkmasn, âlem ve isimler arasnda nispetin ispatn, âlem ile zat ara-

snda ba ve nesebi bilmekle ilgilidir. Bu son bilgi, illet ve malulü

(neden ve nedenli) kabul edenlerin bilgisidir. Nispeti ispat bilgisi, bir

illet olarak deil, art eklinde geçerli olabilir. Bazen bu bilgi Allah’n

bütün âlemi kendisinde yaratm olduu sureti bilmek, insann üzerin-

de yaratld sureti bilmek, basitleri bilmek, bileikleri bilmek, terkibi

bilmek, tahlili bilmek, tayc cevherleri bileik veya basit olmak üzere

bilmek, arazlar bilmek, heyetleri bilmek, konumlar bilmek, miktarlar

bilmek, vakkleri bilmek, yerlemeleri bilmek, edilgenlikleri bilmek,

tesir eden cevheri bilmek, edilgen cevheri bilmek; yönelme, kast veya

dorudan gerçekleen tesir türlerini bilmekle ilgili olabilir. Bütün bun-

lar, kendisini veya bir ksmn bu bilgi mertebesinden örenmenin

mümkün olduu hususlardr. Her kim zevk olarak bu mertebeye girer-

se, bütün bilgileri elde etmiken fikir gücüyle bu mertebeye giren bu

mertebeden ancak üzerinde bulunduu hali elde etmitir.

Bu mertebeden baz kimseler, mümkünlerin genel için sonsuz sa-

ydaki bireylerini tür olarak ihata eder ki saylar sonsuza varr. Kimse

kendi nefsinden bunu bildiini inkâr edemez, bu hususta suçlanamaz.

Sonra bilmelisin ki; bilgi denilen ey, bu bilgi nedeniyle alim diye

isimlendirilenin özel bir yöneliminden ve ilgiden ibarettir. Bu ilgi bili-

nenden zata dönük olarak meydana gelmi bir nispettir. O halde bilgi

malumdan sonra gelir, çünkü bilgi ona tâbidir ve in gerçei budur.

Gerçûcte bilgi mertebesi bilinenler iken bilgi de bilen ile bilinen ara-

sndadr. Muhakkike göre, bilginin bilinende bir tesiri yoktur, çünkü

bilgi ondan sonra gelir. nsan imkânsz imkânsz olarak bilir. Fakat

onu bilmen itibaryla imkânszda tesirin olmad gibi bilginin de onda

etkisi yoktur: mkânsz zat gerei sana imkânsz olduu hakkndaki

bilgiyi vermitir. Buradan bilginin bilinende tesirinin olmad ögreni-
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lir. Hâlbuki aklc alimler, aksini zanneder. O halde mümkün hakikat-

lerin eriata vc kefe göre ilahi sözden, akla ve eriata göre ise ilahi

kudretten yaratlmas sabit ve kesindir, onlar bilgiden yaratlm deil-

lerdir! Bu durumda mümkün dta ortaya çkar. Mümkünün zuhur

ettiini bilenin bilgisi ona iliirken ayn bilgiyle zuhur etmediine de

iliir. Baka bir ifadeyle bilinenin (malum) zuhuru veya zuhur etmeyii

yani varl, bilene bilgiyi verendir. O halde bilenin bilgisini deitiren

ve farkllatran ey, bilinenin mertebesinden ibarettir. Bütün bunlar,

bilgiyle nitelenen herkes için geçerlidir. Bütün manevi sfatlar ise ger-

çekte nispetlerdir. Bununla birlikte baz nispetler önce gelir, baz nis-

peder sonra gelir. Birinci ksma misal olarak mevcudun varln önce-

leyen yaratma sözünü, ikinci duruma misal olarak bilgi ve malum ili-

kisini verebiliriz.

Söylediimi anladnda, bu mertebede bilginin durumunun ma-

hiyetini örenmi olursun. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

KABZ MERTEBES
el-Kâbz lahi smi

Kabz malum, durumu anlalr

Onun srr ise malum deil

Fakat Allah'a malum

Korkusundan çekinen kii bilir onu

Bu nedenle üzüntülü olarak akamlar

Bahçesindeki kular alar kendisine

Yabanclk ve üzüntü

Doldurur kalbini

Kendinden ve benzerlerinden ‘çekilmitir’

Onun varlktaki srr gizli
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Bu mertebenin tesiri, yaratlm ve kadimde ortaya çkarken sahibi

Abdulkâbz diye isimlendirir. Bu durum mümkünün fiillerinden ken-

disine verdii eye göre gerçekleir. Hak ondan bu fiilleri çeker aür

(kabz eder). Allah’n kullarndan sadakalar ald, onlar kendileri

adna bereketlendirdii zikredilmitir. ‘Bütün i O’na döner.’
457

Allah’tan

bakasna ait olmak üzere, malda hiçbir etki kalmayacak ekilde mal

çekip alr. Bununla birlikte Allah kiiye verir ve kul mal Rabbinden

alr. Mümkünün Rabbinden ald ilk ey, varldr. Hak mümkünden

kendisi hakkmdaki bilgiyi alrken mümkün Haktan varln ald gibi

tasarrufta bulunup ona izafe edilen fiilleri alr. Fiiller ortaya çktnda
ise Hak amel sahibinden onlar çekip alr. Kabz mertebesi el-Kâbz

olan Hak ile çekip alman ve kendisinden alman arasnda bulunur. Bu

mertebeden kabza maruz kalanda bilinmeyen bir kabz ortaya çkabilir

ki son derece önemlidir. Bunun yan sra bilinen bir kabz daha vardr.

Kul bu mertebeden kabz haline maruz kaldn görür; bilinmeyen bir

nedenle kabza maruz kaldn bilmenin dmda baka bir ey bilmezse

farkna varmad bir nedenle bâtn Hak tarafndan kabz edilmi de-

mektir. Böyle bir kabz bu mertebeden onun adna ortaya çktnda,

bulunduu hal üzere sükûnede kalmal ve meru ve aklî ölçüye göre

harekete geçmeli, sarsntya ugramamahdr. Böyle bir kabzn sebebi bir

eküde ortaya çkacaktr. Ya onu üzen bir ekilde veya onu mudu eden

bir ekilde kendisine tesir eder. Allah’n öyle kullar vardr ki, sebebi

bilinen veya bilinmeyen bast veya kabz gibi bir hale mazhar oldukla-

rnda her ey onlar sevindirir.

Bilmelisin ki, edep kabz ve bast mertebesine elik eder. Kul, Hak-

tan Allah’n verdiini alr. Bu itibarla belirli ilerde Allah’tan dorudan

alrken baz ilerde ise bakasnn araclyla alr. Bu durumu hayr

veya er denilen iler belirler. Bütün hayr Allah’n elindedir ve kul onu

Allah’tan alr; Fakat hayra yakan edebe göre onu alr. Binaenaleyh

genel olarak kötülüü almamak üzere, gayretini harcamalsn! Hak

seni kör, sar yapar ve kötülüü almada kullanrsa, edebin gerei

Allah’n elinden onu almamandr, onu ‘eytan’ denilenin elinden alr-

sn. Çünkü kötülük sana eytann eliyle ve araclyla gelmitir. Bu elçi

varlktan kalkm olsayd, varlkta kötülüün hükmü bulunmayacakt.
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Kötülüü eytandan ortaya çkartan ise teklifin kendisidir. Teklif orta-

dan kalktnda, hüküm de ortadan kalkar; geride sadece gaye ve miza-

ca yatknlk kalr. Gayeye yatknlk ve uygunluk hayr iken buna muka-

bil gayeye aykr olan ve yatkn olmayan her i kötüdür.

Bütün hayr almaya bak sen

Hakkn elinden al onu, mutlu olasn

Bütün erri bir kenara brak

Bakasnn elinden olsun, doruya ularsn

Hayr ve er, yani iyilik ve kötülüün eriata veya gayeye ve miza-

ca yatknla nispet edilip edilmemesi birdir. Kabzn bir türü ilahi

vergiden (vehbî olarak) meydana gelirken bir ksm cömertlikten, bir

ksm keremden, bir ksm sehâdan, bir ksm bakasn kendine tercih

demek anlamndaki iardan meydana gelir. Son kabz türü kötülüün

alnmasdr. Burada tercih kötülüü kendine izafe ederken Hakkn

mertebesini tercih demektir. Allah kendisine kötülüü nispet etmedii

için O’nun karsndaki edebin gereiyle sen de kötülüü O’na izafe

etmezsin. Allah’tan aktaran Hz. Peygamber öyle der: ‘Kötülük sana

ulamaz.’ Ayette ise
*

Sana ulaan kötülük kendindendir
Hae

denilir. Seni

üzen her i senin için bir kötülüktür. Ona kötülük ad verilmemi olsa

bile, onu kendine izafe etmediin gibi Hak da fiili sana izafe etmez.

Baknz! Sen kötülüü herhangi bir hüküm olmakszn bir fiil olarak

gördüünde öyle der: ‘Her ey Allah katndan zuhur etmitir.’ Bu

yönüyle eya hakknda ilahi hükme riayet eder, eya hakknda edepli ve

yanl hüküm vermekten korunmu olursun. Allah bu makam ancak

masum kld ve inayet ettii kimseler için muhafaza eder. Bu merte-

beden Allah talep ettii mal borç olarak senden alr. Bilirsin ki, Allah

senden o mal maln kendisi katlanarak sana dönsün diye almtr.

Allah’n yaratklarndan herhangi birisine borç veren, O’na borç ver-

mitir. Borcun güzel olmas, borcu alan olarak Allah’m elini görmektir,

baka bir el yoktur. Borcu verdiin elde Hakkn elini bulursun. Koru-

yan ve kerem sahibi olan Allah’tr.
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Allah kendine delil olmak üzere baz ileri kabz eder. Allah sana

kendini ve nefsini tantmak üzere gölgeyi çekip alr. Gölge senden

ortaya çkmtr; sen olmasaydn gölge olmayacakt. Güne olmasayd

veya k olmasayd yine gölge olmayacakt. ahs ortaya çktnda
gölgelerin varln anlam olursun. Öyleyse i seninle onun arasnda-

dr. Nitekim varln ilahi iktidar ile mümkünün kabul etmesi arasnda

olduunu daha önce ifade etmitik. Birisi ortadan kalksa ‘hâdis varlk’

ortadan kalkard. Aydnlatc cisim ilen geçmesini engelleyen kesif

cisim bir perde olarak bulunmasayd, gölge ortaya çkmazd. Gölge

k ve karanln neticesidir. Bu nedenlek görülürken gölge çkma-

yaca gibi karanlk da ortaya çkmaz, çünkü k karanln oludur.

Karanlk kla evlenerek gölgeyi meydana getirir. Kesif cisimdenn
karsnda bulunan ksm k saçar ve bu aydnlatman onunla

birlemesi demektir. Birleme gerçekletiinde, gölge domu olur.

Birlemenin kendisi, hamüe kalmann ve ayn anda doumun kendisi-

dir. Benzer eküde, imein varl esnasnda havann açldn ve his

ile alglanan eylerin ortaya çktm, gözün onlar algladm söyle-

mitik. Bütün bunlar bir zamanda gerçekleirken öncelik ve sonraik

akldadr. Gölge de öyledir.

Bu mertebeden seni kabz haline düüreni duyar ve görürsün. Bu

itibarla seni kabzeden duyulan ey kabz edilmezse, kabz halinde deil-

sin. Ayn ey görme için geçerlidir. Hâlbuki kabz eden ve edilensin.

Binaenaleyh sana gelen senden gelmitir. Duyma veya görme esnasn-

da maksat ortadan kalksayd, hiç kukusuz, kabz eden olur, kabz edilen

olmazdn. Bununla birlikte bu hakikat âlemden kalkmaz, çünkü daya-

na güçlüdür. Ayette ‘Allah’n öjkelendiinin peinden mi gider?*
59

deni-

lir. Kastedilen kabzdr. Allah ilahi mertebede tesir bulunduunu haber

verirken, kul onun hükmünün dna nasl çkabilir ki? Allah cennet

nimederi hakknda öyle der: ‘Orada nefislerinizin arzu ettii eyler

vardr.**
0
Kastedilen gayelere ulamadr. Bu mertebenin hükmünü ve

insana verdiklerini hakka’l-yakin olarak örenmelisin.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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BAST MERTEBES
el-Bâst lahi smi

Bast halindeyken akilli sevinmez

Allah’tan müjde almadkça

Doru peygamberin diliyle

Allah ona bu müjdeyi öretir

O da sözünde doru

Makam onu harettiinde

Doru söylediinde kuku yok

Onu bildiren Allah

Sen sakn deme ki:

Kendisine o nedir denildiinde

O bir mahiyet fakat bilinmez

Sevin, çünkü bir olan Allah

Bu mertebenin sahibi Abdulbâst diye isimlendirilir. Mertebenin

kadimde ve hadiste tesiri vardr. Allah birisinden raz olursa, hiç ku-

kusuz, gazabn ulatrmaz ve rahmetini yayar. ‘Allah alr ve yayar.’*61

Bütün hüküm Allah’a ait

Hüküm O’nun yalnz

O’nun nuru devam ettikçe

Ben O’nun gölgesiyim

Bizi üzen O’nun adaleti

Dilersenfasldr dersin

Yani kurucu özellii

Ben O’ndanm ve O’nun suretinde
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O bizim aslmz olan Hak

Ben O’nun gölgesi kul

Bana mahsus bir i yok

Bütün i bana ait

Her cins bizi kuatr

Ben O’ndanm, O’nun ihsanndan

Zatmn sureti O'nun feyzinden

Feyzimin ta kendisiya da benzeri

Kullar hakknda hüküm bu iki mertebeden Allah’a aittir. Bununla

birlikte mahal deiir ve mahallin deimesiyle bast hah de deiir.

Haller farkllar, bast hali hallerin deimesi nedeniyle deiir. Dünya

hayatna gelirsek, ayette
(

Allah rzk kullarna yaym (bast) olsayd, yer-

yüzünde taknlk yaparlard
’462

denilir. Allah rzk diledii bir ölçüyle

indirmiken cennette rzk snrsz yayacaktr. Oras taknlk ve haddi

amanm olmad yerdir. Allah orada müminlerin gönüllerinden hrs

çekip alr. Kul peygambere, yani ilahi eriata uyar ve onun kural ve

snrlarnda gereken edebe göre durursa,. Allah tarafndan sevilir. Baka

bir ifadeyle bu uyma onun ilahi mertebede sevilmesini salar. Allah

onu sever, sevdiinde ise nimetini cömertçe yayar. Hak ona nimet

yayarken, kulun dünyadaki hali, cömertlik karsnda edebi taknmak-

tr. Edep ise Hakkn nimet vermesinin neticesi olarak kabz halidir. Kul

Hakkn kendisini kabz etmesi veya bast hali vermesi nedeniyle kabz

haline girer. Bununla birlikte dünyada teklifin varl nedeniyle kabzn

hükmü farkldr. Binaenaleyh edebin gereiyle dünya hayatnda tam

anlamyla bastm gerçeklemesi mümkün olmad gibi umutsuzlua

yol açaca için dünyada kabzn da tam olarak gerçeklemesi mümkün

deildir. Bununla birlikte dünya hayatnda kabzn hükmü bastan daha

geneldir. nsanlarn bir ksmn Allah dier kullarn vesileleriyle sevinç-

li nimedere sahip klmtr. Bunun ilk derecesi, Allah’ raz eden veya

rza ve gazaba konu olmayan -ki mubah demektir- ilerle insanlar

güldürmektir. Hiç kukusuz o da farkna varlmasa bile ilahi bir nite-

liktir. Cahil insan insanlar güldüren kiiyle alay eder ve insanlar gül-
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dürenin cahilin nezdinde deeri olmaz. Böyle insanlara örfte aklaban

ve soytar denilir. Böyle bir soytarnn deerini bilmeyen cahil, ‘Güldü-

ren ve alatan O’dur
’’*63

ayetinin anlamn nasl anlasn ki? Burada biz

güldürmeyi Allah’ raz eden veya rzaya ve öfkeye konu olmayan iler-

le snrladk. Kendi hallerini ve Hakkn varlktaki tesirlerini murakabe

eden bir Allah kulu, aklaban denilen kiiye sayg gösterir. Hz. Pey-

gamberin Nuaym adl bir sahabesi vard ve bu ilahi nitelii bir mad-

dede izhar etmek üzere peygamberi güldürürdü. O gördüünü en iyi

bilendi. Hz. Peygamber kendisiyle aka edilebilecek veya alaya alnaca-

na inanlacak biri deildi. Böyle bir düünceden Allah’a snrz! Hz.

Peygamber onu ilahi bir tecelligah olarak görüyordu. Bu durumu

ancak Allah’ bilenler anlayabilir. Bu mertebeden Hz. Peygamber yal-

larla ve çocuklarla akalar, onlara latife yapar, kendilerini sevindirirdi.

Baknz! Büyük hükümdarlar bile kendilerini güldürmek üzere çocuk-

larn harekederinin seviyesine inerek evladarn nasl güldürürler! Be-

nim görebildiim kadaryla, huzurunda komutanlar ve elçileri bulun-

duu halde, bu makama hakkn veren en iyi misal, adil hükümdar Ebu

Bckr b. Eyyub idi. Huzurunda o insanlar varken küçük çocuklaryla

akalarken ben de Miyafarikin ehrinde cemaatin huzurundaydm.

Pek çok hükümdar gördüm, fakat bu konuda adil hükümdardan gör-

düüm hale kimsede ahit olmadm. Bu hali onun genel erdemlerin-

den birisi saym, ona sayg göstermi, bundan dolay kendisine teek-

kür etmi, eine yumuak ve efkatli davranna ahit olmutum. Baka

hükümdarlardan öyle bir davran görmemitim. Allah’tan dilerim ki

bu davran kendisine fayda salasn!

Bilmelisin ki, iki mertebe arasndaki fark udur: Kabz her zaman

bast halinden meydana gelirken bast hali bazen kabzdan meydana

gelirken bazen kendiliinden meydana gelebilir. Kendiliinden mey-

dana gelmesi, ilahi rahmetin ilahi gazab geçmesidir. Bu itibarla rah-

met bast demek iken gazap kabz demektir. Kabzdan sonra meydana

gelen bast hali Allah’m azap ettikten sonra kullarna merhamet etmesi-

ne benzer. Bu hal kabzdan sonraki bast demektir. kinci basttan sonra

kulu üzecek ekilde bir kabzn ortaya çkmas imkânszdr. Öyleyse bast

halinin faydas geneldir. Bununla birlikte dünya hayatnda bast halinde
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gizli tuzak bulunabilir. O tuzak nimetlerin günahkâra pe pee ulama-

syla ilgilidir. Allah günahlar daha çoalsn diye onlara süre verir ve bu

durum ‘

Kâfir olanlara mühlet vermemizin kendileri için iyi olduunu zan-

netme, onlara günahlar artsn diye süre veriyoruz, onlar için iddetli azap

vardr
5464

ayetinde belirtilir. Mühlet vermek, ömürde ve dünyalklarda-

ki bast halidir. Ardndan insanlar kendilerini bedbaht edecek ilerle

dünyay ve ömürlerini harcar. Bastn bir türü ise meçhul ve malum

olmas, baka bir ifadeyle sebebi bilinmeyen basttr. nsan içinde sevinç

ve ferahlk bulur, fakat onun sebebini bilemez. Akll insan sebebini

bilmedii bast halinde halin kendindeki hükmüne göre herhangi bir

tasarrufta bulunmaz. Çünkü onun akabinde nasl bir sonuç ortaya

çkacan bilmez. Acaba onu kabz haline götürecek sonuç mu ortaya

çkacaktr? Bu durumda kii piman olur. Yoksa daha çok ferahlk ve

bast hali mi gelecektir? Bu konudaki gizli tuzak sebebinin bilinmemi

olmas ve bulunduu kiideki otoritesinin gücüdür. Dünya hayat,

sebebi bilinmeyen hallere kar akll insann çekimser davranmasn ve

beklemesini gerektirir. lerin gerçei ortaya çkana kadar insan bekler

ve sebebini örendiinde bilgiye sahip olarak hareket eder. Bu i onun

ya lehine veya aleyhinedir; ya yardm eder veya baarszla uratr.

Sözlerimizde ve amelde bizi sürçmelerden korumasn Allah’tan dile-

riz!

Bu mertebeden Allah’a davet eden kii basiret üzere O’na davet

eder. Bast halinin icabete yardm ettiini bilen kii bast kapsndan

Allah’a davet ederken kabzn icabete yardm ettiini bilen ise kabz

kapsndan davet eder. Davetçi kii Hakkn verdii bast makamnda

olsa bile, kabz ve bast ile birlikte davet eder. Çünkü o maslahat göze-

tir ve hem kendi adna hem kendinden kötülüün uzaklatrlaca

kimse adna en güzel davranla kötülüü uzaklatrr. Bu mertebede

kullanlmas en uygun i edeptir. Bast nefislerin talep ettii bir eydir

ve bu nedenle onun tuzak ve afederinden uzak durmak gerekir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr’



Otuz kinci Sifir 289

HAFZ (ALÇALTMA) MERTEBES
• •

el-Hafz ilahi ismi.

Tevazu öyle bir hüküm ki

Allah’n alçaltt yüce bilir onu

Hak ikram etmek üzere kullarna tenezzül eder derecelerde

Nimetini ksm hsm verir

Yaratklarna mertebelerine göre böler

Bir ksmna sevdirir, bir ksm nefret eder

Bütün varlklara boyun ediren kii

Onlar alçaltt makamdan

Himmeti yücelere doru yükselen biridir

Belki bir gün ular diye

Kesin bir ii karara balad ve onda ihtiyac ortaya çkt

Mahrum kald o esnada gayesinden

Ben onun edepli kalbine yerletirdim

Sevgi koydum, halin elçisi onu uzaklatrd

Elleri bo bir halde sana gelir

Senden borç talep eder

Bütün emellerin kendine vard kii

Belki bir gün tevik ettiin bir hayrda bulunsun

Onu bildim kendisine gelen eylerle

Belki bir gün Hak onu görür ve yükseltir

Bu mertebenin sahibi Mele-i a’lâda Abdulhafz (alçaltann kulu)

diye isimlendirilir. Bilmelisin ki, zat gerei varlk, balangc olan ve

olmayan diye iki ksma ayrlr. Birincisi hadis (zaman içinde var olan)

kincisi ise kadim varlktr, Kadim varlk öncelik sahibidir ve bu neden-

le de yüksektir. Hadis olan ise sonra gelir ve sonra gelen, öncelii ne-
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deniyle kadim varln hak ettii yükseklikten aada bulunur. Önce

olan, bütün mertebelerde tasarruf sahibidir. O karsnda durulamaya-

cak veya itiraz edilemeyecek olandr. Kadim mertebeleri görür, onlar-

dan yüksek olan alr. Buna mukabil hadis varlk mertebelerde öyle bir

tasarrufa sahip deildir. Hadis varlk, kadim varln kendisini öncele-

diini vc yükseklik makamn ele geçirdiini görür. Yükseklik maka-

mndan aada kalan, düük makamdr. Dolaysyla hadis varlk ancak

düüklük makamnda tasarrufta bulunur. Bu mertebede Allah hâdis

varlk gibi tasarrufta bulunmak istediinde, aa mertebeye tenezzül

eder. Oraya tenezzül ettiinde, o mertebe hükümleriyle O’nun üzerin-

de hüküm verir. Tenezzülün ardndan Allah yukar mertebeye çkt-

nda, bu yükselme nedeniyle el-Miitekebbir diye isimlendirilir. Te-

kebbür ve bu özel yükselmeyle Allah
‘

el-Aziz ve el-Cebbar**
5
-ki birinci

yüksekliktir- ‘el-tnütekebbir’*
60

diye isimlendirilir. Bu ise tenezzülden

sonra gerçekleen yüksekliktir. Demek ki düüklük mertebesinin hük-

mü, her kim olursa olsun, hadiste ortaya çkar. ‘Her kim olursa olsun’

dedik, bunun nedeni kendileri de hâdis olan tecelli suredendir. Bunun

yan sra ayette Allah’n kelamnn da gelii (hudus) zikredilmitir ve

Kur’an- Kerim’in gelii de hadistir. Allah
‘

Onlara Rablerinden hâdis söz

geldiinde’**
7
der. Kastedilen gelii insanlar için hâdis, yani zaman için-

de gerçekleen Kur’an- Kerim’dir ve bu nedenle ‘her ne olursa olsun’

dedik.

Bu mertebeden hafz ve mahfuz, yani alçaltan ve alçaltlann hük-

mü ortaya çkar. Bu itibarla alçaltma harflerini dikkate alnz! Harf bu

esnada derecelerin en aasnda bulunur ve onun isimlerde hafz tesiri

vardr. Hâlbuki isimlerin derecesi yüksektir. öyle deriz: ‘Euzu billâh

(Allah’a snrm).’ Allah isminin bandaki b harfi hafz, harfidir. Onun

mamulü, yani etkisinin ortaya çkt harf, Allah isminin h harfidir. B

harfi, Allah kelimesindeki h harfini hafz etmi, kendi hakikatine göre

kelimede tesirini uygulamtr. Hâlbuki isimler, mertebe bakmndan

harflerden üstündür. Âlem hafz makamnda bulunup mertebesi hafz

mertebesi olsa bile, âlemdeki varlklarn birbiriylc ilikisi dildeki hafz

edatlarnn ilikisine benzer. Konuan, kelimeyi ancak o edatlar yard-

myla hafz edebilir. Ayn ey Haldun eya vastasyla eyada ortaya
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çkan fiillerinde geçerlidir ve baka bir ey mümkün deildir. Dolay-

syla onun bir hakikatinin olmas kaçnlmazdr. Bu durum hafz mer-

tebesine ‘tenezzül etmek’ demektir. Bu sayede araçlarn ve edatlarn

hükümlerine göre hafz edatlarnda tasarruf eder ki bunlar pek çoktur.

Misal olarak farkl mertebelerine göre b harfmi/edatn verebiliriz.

Bütün durumlarda b edat hafz eder. B edan yemin, yardm, parçalama,

pekitirme, bakasnn yerini alma gibi farkl anlam derecelerine sahip-

tir. Ayn ekilde min (-den), ilâ (-e, -a) ve bütün hafz edatlar farkl

suretlere sahiptir. Pek çok mertebede ayn hüküm ve varlkla ortaya

çkarlar. Her durumda o edadarn hükmü hafzdr. Onlarn zat ma-

lumdur. Bu edatlar hüküm veya varlk bakmndan ise deimezler.

Mesela min (-den, -dan) edat balangç ve gaye de bildirebilir. Mesela

‘haractu mine'd-dar (evden çktm)’ denilir. Bazen parça anlamna

gelir: ‘Ekeltu mine'r-ragif (ekmekten yedim).’ Bazen açklama anlam-

na gelir: ‘eribtu mine’l-ma (suyu içtim) Bütün bu durumlarda min

edatnn ne hafz hükmü ne varl deiir.

Bu edatlar birbirlerine girdiklerinde, bir ksm isim haline gelerek

harf özelliini yitirir ve haiz hükmü izafeyle birlikte geri döner. Misal

olarak bütün tamlamal isimleri verebiliriz. Hareke kendinde kalr,

sureti deimez. air öyle der:

Min-an yemini’l-hubbeya

Burada sa yönü kastetmitir. iirde min edat an edatna eklen-

mi, ona yön anlam kazandrm, kendisini edat olmaktan çkartmtr.

Min’in anlam an edatnn anlamnn ayndr. Nitekim an edatna iza-

feyle kullandmzda anlam deimemi, an edatndan görünüte hafz

etkisi ortaya çkmamtr. Çünkü bu edat asl bakmndan hafz edatdr.

Hafz eden hafz edilen olmaz. Bu edat burada sureti bakmndan hafz

edilmemi olsa bile mana bakmndan hafz edilmitir. Bunun nedeni

onun mebni olmasdr. Misal olarak
‘
Lillahi’l-emru min kablu ve min

ba'du (bata ve sonda i Allah’a aittir)*
46*

ayetinde kablu ve ba’du edatlar-

n verebiliriz. airin sözü de böyledir ve bu kullanm dilde yaygndr.

Bu tesir bu yolda öyle açklanr: Hâdis olan hâdise etki ettiinde,

bu etki onu hâdis olmaktan çkartmaz. Hâdislik dilde harfin mebni
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olmas mesabesindedir. Edilgendeki etki ona ait iken gerçekte etki

eden Allah’tr. Bu Hakkn suretinde zhur eden halktr (yaratlm).

Miinfail olan halkn etkisiyle deil. Hakkn süreri nedeniyle edilgen ve

münfail olmu, fiil ve etkide yaratlm Hak ile nitelenmi, Hak ise

surette halkn yerini alm, bu suretten duyuda etki ortaya çkmtr.
Halk da akla göre Haktan ortaya çkmtr. ‘

Onlar sizin elbiseniz, s2

onlarn elbisesisinizd
469

Ayetin iarî yorumu, ilahi isimlere atf yaparken

tefsirdeki anlam elerdir.

Dersen ki Haktr, izhar edersin gaibi

Dersen ki halktr, kendinde gizlersin

Hakkn varl olmasayd hiçbir ey olmazd

Halkn varl olmasayd O’nu gizleyemezdin

O halde hafz mertebesinden Hak halkn suretinde zuhur etmi,

‘Ben kulumun duyma ve görme gücü olurum’ demitir. Ayette
‘Onu

komu edin ki, Allah’m kelamn duysun .’
470

*Peygambere itaat eden Allah’a

iaat etmitir
’471 buyurmutur. Peygamber hakknda ‘O arzusundan

konumaz, vahyedileni söyler
’472

buyurur. Baka bir ayette
£
Peygamberin

görevi teblidir
’473

denilir. Nispetlerin hükmü ve tesiri olmasayd, sebep-

lerin varl olmayaca gibi onlar vesilesiyle tesir ve netice ortaya çk-

mayacakt. Âlemdeki insanlarn çounun sebeplere dayandklarn

bilirsin! Allah o sebepler nezdinde bulunmasayd, hiçbir yaratlm

sebeplere dayanmazd. Biz eseri sebeplerden gördüümüz gibi onu

ancak sebeplerin nezdinde biliriz, insanlarn bir ksm sebepleri kabul

eder ki bu durum kaçnlmazdr; bir ksm onlar vesile kabul eder ki,

bu da kaçnlmazdr. Biz ve bizimle ayn müahedeye sahip olanlar her

iki görüü birden kabul ederiz. Sebepler akla göre vesile iken gözlem

ve duyuya göre sebep saylr. (Hakka ait) iktidar ile (mümküne ait)

kabulden söz ederken bunu açklamtk. Bu durum bütün iin döndü-

ü ilkedir. Sen de Allah’a ibadet et, O’a tevekkül et! Senden gayreti-

nin bulunmad bir eyi mi talep ermitir? ‘Senin Rahhin anlarn yaptk-

larndan gafil deildir .’
474

Allah tarafndan yaratlm olsa bile, ameli

sana izafeyi gerektirecek hakikat bulunmaldr. Allah amelin yaratl
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hakknda ‘Allah sizi ve amellerinizi yaratt
1475

der. Yani ilediiniz ileri

de Allah yaratt. ar yorumu benimseyenler, burada ma edatn olum-

suzluk anlamnda yorumlamtr: Amel enindir, yaratma ise Allah’a

aittir. Allah'n kendine izafe ettii bir ii sana izafe etmi olmasnn

nedeni, varln tek ve yönlerinin çok olduunu örenmen içindir.

Binaenaleyh amel olmas bakmndan Allah onu sana izafe eder ve seni

ondan dolay ödüllendirirken, yaratlm olmas bakmndan Allah’a

aittir. Yaratma ile amel arasnda hem anlam hem lafiz itibaryla fark

vardr. Bunu bilmekten perdelenme! Bu bilgi ince bir bilgidir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

RF'AT (YÜKSEKLK) MERTEBES
er-Refi' lahi smi

el-Mü’min ve el-Müheymin bir kavmi yükseltir

man etmi onlar, bakalarndan yüksektedirler

Nefislerini sarho görürsün

Hükmüne girer ve çkarlar

O'nun nezdinde dürüst gençler görürüz

Gençliklerinde dürüstçe amel etmiler

Hainlikten temizlenmitir onlar

Hakka iman etmi, ahit olmular

Bu mertebenin sahibi Abdurref’ diye isimlendirilir. Ayette 'Dere-

celeri yükselten, Arn sahibidir’*
76

denilir. Yükseklik ve rifat Allah’a zat

gerei ait bir nitelik iken kul için bu özellik dolayl olarak gerçekleir.

Bu mertebe hüküm bakmndan hafz mertebesinin hükmünün zddna

sahiptir. Çünkü kul için asl nitelik hafz iken Hak için asl nitelik yük-

sekliktir.
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Allah bizi ve seni kendinden bir ruh ile desteklesin, bilmelisin ki;

bu mertebe, seva (eitlik) mertebelerindendir; seva mertebeleri, iki

makam arasnda bulunan duraklardaki mertebelerdir. Kul o mertebe-

lerde durdurulur, kendisine intikal edecei makamn adab ona öreti-

lir, ayrlm olduu maltamda tam olduu edebe göre teekkür

edilir. Bu mertebelere seva mevkf (dura) veya seva hazreti denilme-

sinin sebebi, Allah’n kendinden haber verirken
‘

Dereceleri yükselten-

dir**
77 buyurmu olmasdr. Allah kendisi için kullarna zuhur ettii

dereceler belirlemiken O’nu bilen kullan hakknda ‘Allah sizden iman

edenleri ve ilim verilenleri derece bakmndan yükseltir’
4711

der. Bu derece-

lerde müminler kendilerini görebilsin diye Allah’ bilenler ortaya çkar.

Dereceleri yükseltmede seva mertebesinin bir hükmü de kulun ve-

ya var olan bir eyin bulunduu dereceye göre amade klmadr. Baka

bir ifadeyle o mertebede bulunan varla baka mertebede bulunan bir

varlk amade olurken kendisi de baka bir derecedekine amade klnr.

Bazen amade klnan kii, amade olduu kiiden yüksek makamda

bulunabilir. Yükscktekinin aadakine hizmet etmesi ve ona amade

olmas keremlinin efaat talep eden günahkâra efaati demektir. Bir

hadiste gecenin son üçte birlik bölümünde Allah’n yakn semaya te-

nezzül edecei zikredilir. Söz konusu hadiste akl sahipleri için gönül-

lerdeki hastala ifa olacak yeterli ve kâfi açklama vardr. Derece hü-

küm sahibi olduu için, yukarda olann hizmet edilen olmas gerekir.

Yani hizmet edenin derecesi her zaman hizmet edilenin derecesinin

aasndayken hüküm hallere aittir. Misal olarak halkna hizmet edip

onlar adna savaan ve menfaatlerini yerine getiren hükümdarn dere-

cesini verebiliriz. Hükümdarlk derecesi onun halk için böyle davran-

masn gerektirir. Hizmet etmek hükümdarn hizmet edilenin derece-

sinden daha aaya inmesini gerektirir. Allah öyle der: ‘Allah bir ks-

mnz dierlerinin üzerineyükseltmitir.’
479

Allah kullarna emir ve yasaklar verdii gibi kullarn da kendisine

emir ve yasak vermelerini irade ederek onlara öyle demeyi emretmi-

tir:
‘
Bizi bala, bize merhamet et’

SÜ Böyle bir emir dua ve talep diye

ifade edilir. Yasaklama hakknda ‘Bizi unuttuumuzda veya hata ettii-

mizde cezalandrma der. Baka bir ayette
c

Bize yük yükleme’
482

denilir.
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Veya ‘Bize gücümüz yetmeyecek ileri yükleme
* 113

denilir. Allah bize öyle

demeyi emreder: ‘Aküleri yerine getirinf484 Baka bir ayette ‘Ahit yapt-

nzda Allah’a verdiiniz sözü yerine getirin*™ der. Yasaklama hakknda

‘Kesin karara baladktan sonra yeminleri bozmayn**6
, ‘Ölçüde hile yap-

mayn 1487
buyurur. Bu ve benzeri ayetlerde Allah, kullarna emir ver-

mi, yasaklar koymutur. zzet ve ceberut sahibi iken Allah’ veya zelil

ve muhtaç iken kulu memur ve yasaklanan haline getiren sebebi ara-

trdmzda, onun sebebinin gerektirdikleri hükümlere göre dereceler

olduunu gördük. Derece Allah hakknda emir ve yasaklama diye isim-

lendirilen bu hali meydana getirirken kul hakknda dua ve talep diye

isimlendirilen hali ortaya çkartr. Allah kendisini kullarn birbirleriyle

ilikide yerletirdii makama yerletirmitir. Ayette
‘
Dereceleri yüksel-

tendir
’488

der. Bu durum yaratklar hakkndadr. Sonra kendisini mas-

lahadarm ve yapuklar ileri gözetmek üzere onlarm derecesine indire-

rek öyle der: ‘ledii ilere karlk nefs üzerinde kaim olan kim ?’489 Ba-

ka bir ayette
‘
Erkekler Allah’n kendilerine vermi olduu ihsana göre

kadnlar üzerinde hâkimdir
*90

der. Çünkü kadnlar erkeklerin ailesidir.

Hz. Peygamber’in ‘Bütün yaratlmlar Allah’n ailesidir (O’na muhtaç-

tr)’ dedii aktarlmtr. Allah da onlarn ihtiyaçlarn karlar, çünkü

yaratlmlar Allah’a yönelirler ve bu nedenle O’nun ailesi olurlar. Al-

lah bir ihsan olarak kendini o mertebeye indirdiinde, durumun böyle

olmas kaçnlmazdr. Nitekim bizde ve O’nda iin böyle olduuna

dikkat çekmitir.

O bizden ve bizde

Bizim gibi, bizden ve bizde

Rabbimi kendimle bildim

Kesin bilgi böyle dedi

Allah öyle buyurur: ‘Bir ksmm# dierlerinden üstün kld.*91 Se-

bebini açklarken de ‘birbirinize hizmet etmeniz için’ demitir. Birin-

den bir ey istediinde, kukusuz, onu isteinin mahalli yapm olur-

sun. Allah kendisinden isteyen kimselere icabet edeceini, karlk

vereceini bildirmi, fakat bunu belirlemi olduu arta balamtr.
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Biz de mertebelerimizin gerektirmi olduu arta göre talep ettii

hususta O’na icabet ederiz. Allah, ismin isimlendirilenin ayn olduu

mertebede, isiminin ayndr. Baz kimseler Haklan sfatlarnn
£
ne O ne

O’ndan bakadr’ demilerdir. simlerin bir ksmnn dierlerinden

daha üstün derecede bulunduunu örendik ve böylelikle her isim

ötekini -kendi mertebesine göre- yardmc edinir. Buradan -söz gelii-

el-Hayy’n derecesinin isimler arasnda en yüksek derece olduunu

biliriz. Çünkü hayat isimlerin varln mümkün klan arttr. el-Âlim

ismi de el-Kadir ve el-Mirid ismine göre daha kapsaml ve genitir. Bu

isimler ise ei-Âlim’in özel ilgileridir. O halde bu isim, el-Âlim ismi için

yardmc ve perdedir. Bilgi maluma (bilinen) tâbi olduu gibi bilenin,

bilinenin etkisi altnda olduunu örendik. Bilen bilinenin deitirme-

siyle deiir ve bakalar. Bilenin tesiri bilinende ancak onun verdii

bilgiye göre ortaya çkar. Demek ki, hakkyla aratrdnda, bilenin

mertebesi derecelerden daha yüksektir. Hakkn bildii eylerin bir

ksm ise O’nun kendisidir. Baka bir ifadeyle Hak, kendisi için zorun-

lu veya imkânsz olanlar da bilir. Ayrca kendisinden baka bütün

bilinenler için zorunlu, mümkün ve imkânsz hususlar da Hak bilir.

Hak herhangi bir malumda onun verdii bilgiye göre tesir eder. Ayn
ey es-Semi, el-Basir, e-ekûr ile özel ilgilere ve konulara sahip dier

isimler için geçerlidir. Bunun yan sra er-Rauf, er-Rahm ve dier

bütün isimler derece bakmndan el-Âlim isminden sonradr. O isimle-

rin tek istisnas cl-Muhit’tir. el-Muhit el-Âlim’dcn bir derece aada-
dr. Bu isim ancak ey diye isimlendirileni ihata edebilir. mkânsz

malum olsa bile, hayaldeki varlkta ‘ey5

diye isimlendirilebilir. Burada

onun hayal mertebesinin gerektirdii bir ‘eylii’ vardr. Binaenaleyh

bu isim, vehim kendisini bir ey olarak tahayyül ettiinde, imkânsz da

ihata eder. Misal olarak susamn su zannettii serab verebiliriz. Ona

geldiinde, hiçbir ey bulamaz. Fakat hayalin dndaki mertebelerde

imkânsz ihata edilemez. Gerçi imkânsz ihata edilmekle nitelenmemi

olsa bile, Alim tarafndan bilinir. Ayn ekilde el-Hay ismi dier isimle-

rin artdr. lahi isimlerin kendilerinin ve tesirlerinin ortaya çk sebe-

bi bu isimdir. Ayn ey bütün illetler için geçerlidir ve her illette hayat

özelliinin bulunmas zorunludur ve bu sayede onlardan gerçek bir
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tesir ortaya çkar. Bunun farkna akl sahibi olan nazarî düünürler

varamaz. Sadece keif sahipleri bunu fark edebilir. Onlar hayatn cev-

her ve arazyla bütün var olanlara sirayet ettiini müahede ederler.

Bunun yan sra manann mana ile var olduunu, bu sayede parlak

siyah ve kirli siyah denilebildiini görürler. Aydnlatmann siyahla

deil, mahalle izafe, edildiinden bilgisi olmayan kii, bu hususta bir

fikre sahip deildir. Hayatn arazlarda bulunmas cevherlerde bulun-

masyla birdir. Her araz ve cevher, yani taman ve tayan her ey

O’nun hamdini tespih eder. Allah’ ancak neyle ve kimi tespih ettiini

bilen tespih edebilir. Bu bilgi tespih edilmesi gereken ile farkl yönler-

den ayn hakikatte tebih edilmesi gerekeni ayrt eder. Allah kendisini

öven, kendisini kendisiyle tespih edendir. Allah ‘âlemlerden müstani-

dir
’492 baka bir ayette

‘
Allah’a güzel borç verirler

5493
buyurur. Bütün

bunlar kalbi olan veya kulak veren için O’nun kendini övmesi bala-

mnda zikredilmitir.

Allah’ böyle bir bilgiyle bilmeyenin O’nun hakknda veya âlem

hakknda bilgisi yoktur. Gerçek ortaya koyduumuz üzere olmasayd,

Hz. Peygamber ‘Kendini bilen Rabbini bilir’ demezdi. Burada tek

mefll alan fiil getirmi, birlikteki belirsizlii ortadan kaldrmak üzere

âlime kelimesini kullanmamtr.

Bu açklama ve imalarmzla yükseklik mertebesinin gerektirdii

hususlar ortaya çkm oldu. Bunun öncesinde Allah’n kendisiyle al-

çaltt ve yükselttii terazi mertebesi vardr. Allah yüce mertebe sahibi

olduu için
‘
Güzel kelime ve salit amel O’na yükselir

*494 buyurmutur.

Kelime ortaya çktnda üzerinde bulunduu duruma göre güzel ya

da çirkin bir surette bedenlenir. Çirkin kelime bedenlendii yerde

kalr, yükselemez. Temiz kelime sureti ortaya çkp ekillendiinde,

amel etmeyi gerektirir ve sahibi de onu yaparsa, Allah onun amelinden

burak meydana getirir. Baka bir ifadeyle kelimeye ait bir binek mey-

dana getirir. Binek vastasyla amel Allah’a doru yükselerek bu sayede

çirkin kelimeden aynr. Bütün bunlar Allah ehli müahede ederek ve

inanarak görür. O halde bütün yaratklar her nefes yaratma içindedir.

Baka bir ifadeyle onlar ‘her gün bir itedir’. Çünkü nefes alp vermek-

tedirler ve nefes tekvinin (yaratmann) suretlerinin heyulasdr. Hak
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nefeslerin varlnda kendi e’nlerinde bulunurken, tasvir kulun tenef-

füs esnasnda bulunduu hale göre gerçekleir. Hak içeri giren nefesi

niteliksiz olarak yaratr. Kalbe yerleip elçilik emanetini kalbe teslim

ettiinde, ekillenir ve nefsin zatnda kalpte bulunan düüncelere göre

bir suret açlr. Suretin açlmasndan sonra nefes onu skar. Baka bir

nefes girmek istedii için onun giri yolunda daralma ve sknt ortaya

çkar. Çünkü nefes varl koruma özelliindeki bir bekçidir ve kapda-

ki perdedar gibidir. Dar çktnda, ya nefesin sahibi bir söz söyler

veya söylemez. Söz söylerse, o söz havay söyledii harflere göre ekil-

lendirir ve kalpten kazanm olduu surete eklenir. Sahibi söz söyle-

mezse, nefes kalpteki düüncenin suretiyle ortaya çkar. Dünyada ve

ahirette i böyle sürer. Nefes dünyada çirkin ve ho diye suretlenirken

ahirette sadece güzel ve ho diye suredenir. Ahiret nefesin güzel olma-

sn gerektirir ve dolaysyla orada nefes ancak güzelden güzele doru
var olur. Bu nedenle güzeller çoalr, sahibine bedbahtlk getiren çir-

kinlere baskn gelirler. Çok olduklarnda kendilerini yenerler, onlarn

nefesteki etkisini ortadan kaldrrlar. Bu durum söz konusu kiilerin

-cehennem ehli olsalar bile- cehennemde rahmete ulamas demektir.

Baka bir ifadeyle ‘imar ediciler’ olmalar bakmndan, Allah'n rahmeti

gazabn geçmitir. Hüküm de O’na aittir. Allah’m dndakiler ise

yaratlmtr. nançlar da yaratlmtr. Hiç kimse bulunduu hal üzere

Allah’a ibadet etmemi, ibadet edenin nefsinde yaratlm olmas bak-

mndan O’na ibadet etmitir.

Bu srr iyi düünmelisin! Bu sr son derece latiftir. Allah haklarn-

da
‘

Allah’ hakkyla takdir edemediler
5495

denilen kullar için bu srra göre

mazeret ortaya koymutur. Allah hakknda inanç sahibi herkes yarat-

cdr. Buradan kimin ibadet ettii ve kime ibadet edildii anlalr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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'ZAZ (AZZ KILMA) MERTEBES
('zaz lahi smi)

el-Muiz mertebesini yüceltendir

Allah’ta olan da sahibini yüceltir ve aziz klar

Bir komu O’nun mertebesine gelirse

O esnada kendine ikram eder

Bu mertebenin sahibi Abdulmuiz diye isimlendirilirken mertebe,

kulu ulalmaz bir koruya yerletirir, ona yalan iddiayla makam hak-

knda ileri geri söz söyleyenlere kar üstünlük ve kahr gücü kazand-

rr. Söz konusu kiiler ve onlarn iddialar, gerçekte bir hakikate sahip

deildir ve öyle biri yaratlmn aziz klmasyla aziz ve yüce olandr.

Bu yönüyle de meru hükümlerde alannda kyas yapmaya benzer,

Böyle bir kyasn hükmü, hakknda nas bulunan hükümlerden zayftr.

Bu nedenle Bir grup o kyas kabul etmi, bir grup meru hükümlerde

kyasn kullanlmasn reddetmitir. Onu kabul edenler, Allah’m
‘

izzet

Allah’a, Peygamberine ve müminlere aittir
*496 buyurmas nedeniyle hü-

kümde bir ilke olarak kabul etmitir. Onlar Allah’m izzeti kendisine

izafe edilen elçilik ve imanla nitelenen kimselere izafe ediinin manasn

fark etmemilerdir. Allah ayette ‘insanlar* dememitir. Zikredilenler

Allah tarafndan izzet sahibi klnmlardr ki, biz de bunu belirttik.

Kyas kabul edenler, Allah’m dinini sözü edilenlerle aziz kldna
dikkat etmilerdir. Onlar din sayesinde aziz olduklar gibi Allah da dini

onlarla aziz klmtr. Bu itibarla din yaratlmn aziz klmasyla aziz

olmutur. Kast edilenler peygamber ve Allah’m aziz klmasyla izzet

kazanan müminlerdir. Böylece asl için ortaya çkan izzet, fer için orta-

ya çkm, hükümde kyas sabit olmu, bu mertebeden kyas dördüncü

asl haline gelmitir. Kyas Kitap ve Sünnet ile sabit olduu için asllar

gerçekte üç tanedir. Böylece bir açdan kaynaklar dört, bir açdan üç

olmutur. Kaynaklarn (usul) durumu her öncülün iki kavramdan

olutuu iki öncülün durumuna benzer. Kavramlar gerçekte üç taney-

ken özel bir ekilde ve özel bir arda üç ve dört olmalar mümkün
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olabilmitir. Ardndan netice meydana gelir. Netice hükmün ortaya

çkmas ve dta var olmasdr. te içtihadn verisi budur. Bu içtihat

hata olsa bile Allah, peygamberinin diliyle onun hükmünü onaylam,

her kiiyi ancak yapabildiiyle yükümlü tutmutur. Allah nefislerin bir

ksmna kyas kabul etme düüncesi vermitir. Hameti nedeniyle

hükümdarn aziz klmas, Allah’n aziz kld kullarnn durumuna

kyas edilmitir.

Allah sayesinde ‘aziz’ olmak ise kulun mutluluk veya bedbahtlk

kazandracak tarzda Hakkn suretiyle görünmesidir. zzet sadece Al-

lah’a aittir ve her nerede ortaya çkarsa izzet, engelleme gücüne sahip-

tir. zzetin bedbahtta ortaya çkmas ‘Tat, sen aziz ve kerimsin
’™7

aye-

tinde ifade edilir. Yani bulunduun halde ulalmaz bir koruda (aziz),

ailene ve kavmine kar kerimsin. Bu ayet alay etme amac tamaz,

çünkü gerçekte öyledir. Baka bir açdan ayet, kiiyle alay eder, çünkü

Allah ona zillet halinde ve korusunun mahremiyeti kalkm ve ulala-

bilir hale gelmiken böyle hitap etmitir. Âlemde izzet sahibi olan kii

ancak Hakkn suretiyle, yani sfatyla zuhur edebilir. Bununla birlikte

Allah baz yerlerde onu knam, baz yerlerde övmütür. Knanm
yer, bu duyguyu kulun bilgisiyle kendisine veren yerdir. Böyle biri zelil

iken izzet sahibidir. O makama sahip olmayan kii, zelil olmakszn,

izzet sahibidir; gerçekte zilleti hissetse bile -çünkü zillet ve muhtaçlk

özelliinde yaratlmtr-, durum böyledir. Bu itibarla asldaki muhtaç-

ln inkâr mümkün deildir. Bu nedenle Allah bütün kibirli, zorba

kalpleri mühürleyeceini söylemitir. Bu mühür nedeniyle büyüklük ve

ceberut görünse bile, kalplere giremez. Çünkü insan kalbinde asl iti-

baryla kendisi ile kibirlendii insan arasnda fark bulunmadn bilir.

izzet sahibi olmann en büyüü insann nefsini rabbani bir niteli-

in bulunduu yer olmaktan korumasdr. Böyle bir izzet sadece mut-

lak kula ait olabilir. O Allah’n emriyle zuhur ederse, izhar eden -

kendisi deil- Allah’n emridir. Allah’n kulunu ‘aziz’ klmas, insanlarn

geneli tarafndan Hakkn nitelikleri saylanlardan herhangi birinin

kendisinde bulunmamasdr. Böyle bir kul rabbinin niteliklerinin bu-

lunmasndan uzak bir korudur.

495
‘nsanlarn geneli’ dedik, çünkü onla-

ra göre Allah’n nitelikleri bilhassa esma-i hüsna denilen ve tenzihi
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gerektiren özelliklerdir. Seçkinlere göre ise bütün sfatlar Allah’a aittir.

Bunlar, Allah kendileriyle nitelenmi olsa bile gerçekte kula ait olduk-

lar söylenen nitelikler ile kul kendileriyle nitelense bile gerçekte Al-

lah’a ait niteliklerdir. Seçkinlere göre bütün nitelikler, kul kendileriyle

nitelense bile, Allah’a aittir. Sradan insanlara göre rabbani nitelik

saylan bir niteliin bulunmasndan kendini korumayan kul izzet bu-

lamamtr, çünkü öyle bir nitelikten kendini korumamtr. Bu durum

Allah’n emri olmakszn o niteliin kendisinde hüküm sahibi olmasyla

tezahür eder. Böylelerine misal olarak. Firavun ve bütün zorbalar ile

Allah’n emriyle alm olsa bile perdeleyici niteliklerin sahiplerini vere-

biliriz. Allah’n emriyle o nitelii alan kii, onunla yaratklarda bulunup

onlara görünürse, hemcinslerine kar izzet duygusu hisseder. Böyle

olunca, ameli hüsrana urayanlara katlr. Kastettiim kiiler,

müslümaniarn hükümdarlar, sultanlar ve komutanlardr. Onlar,

kendileri farknda deilken, yönettikleri kimselere bakan olmakla

iftihar ederler. Bu nedenle görevlerinden azledildikierinde, hem kendi-

lerinde hem de halkn nezdinde zelil ve hor olurlar. Yönetimi vaktinde

halkla ilikisini böyle kurmayp görevinden alnan bir kii ise sahip

olmad bir durumla karlamaz. Böyle biri hem Allah katnda, hem

nefsinde, hem yönetimi altndaki halkn nezdinde teekkür edilen biri-

dir. O Allah ile izzet blan, daha dorusu korusunu sahip olmad bir

niteliin bulunmasndan koruyan aziz kiidir.

Allah varlkta baz yerler belirlemitir ki, orada gerçek marifete

ulap halifelikte Hakkn sfatn elde etmi kul, izzede hareket eder. O
haklarnda ‘

Allah’ hakkyla takdir edemediler’
499

denilenlerin Hakkn

mertebesine saldrdklarn gördüünde, izzetli davranr; talim yoluyla

kalplerindeki kukular ortadan kaldracak ekilde düzgün sözlerle

Hakkn mertebesini aziz klar. Bunun neticesinde Hak onlarn nezdin-

de aziz olurken kul da söz konusu insanlarn kalplerinde bulunup daha

önce hakkyla kadrini takdir edemedikleri Allah’ aziz klm olur. On-

lar Hakk bilemedikleri için O’ndan uzaklam, izzet ve büyüklük

sahibi baka bir üaha tapnlard.

Hakikate ulaan kulun el-Muiz isminden nasibi ve pay budur. el-

Muiz o kullarn kalplerini Hakka yaramayan kötü inanç ve sözlerin
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tahakkümünden kurtarmtr. Ayette 'Allah, 'Allah muhtaç, biz zenginiz’

diyenleri duymutur’500
denilir. Baka bir ayette

'
Allah'n eli kapaldr’501

dedikleri aktarlr.

0 el-Muiz,fakat bilmez O’nu

Keyfiyet ve tebihten münezzeh olandan bakas

el-Muiz delillerin gösterdii

Her tenzihten münezzehliini gösterir delil

Kullarn tenzihinden; Hak yalanlar onu

Her uyarda söylemi olduu sözü

'Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

’

ZELL KILMA MERTEBES
(zlal lahi smi)

el-Muzil el-Muiz’in kendisi

Katma girerken ve çkarken

Sevdiim zelil klarsa yaklatrr

Varlklarna çk yenilenir

Bu mertebenin sahibi Abdulmuzil diye isimlendirilir. O kul zelil

olan kiidir. Allah yarattklarn bu mertebeden yaratt. nsan yaratt-

nda ise onu bütün yaratklarna imam klm, isimleri ona vermi,

melekleri secde ettirmi, bilmedikleri hususlar meleklere öretmesini

salamtr. nsan sürekli yaratcsn müahede eder ve bu nedenle

onda hiçbir ekilde izzet duygusu bulunmakszn zillet ve muhtaçlkta
• A

kalr, insan (Adem) emaneti bir teklif olarak üstlenmi, ei ile kendisi-

nin bandan geçen hadiseler yaandktan sonra onun bir parças öyle

demi: ‘

Rabbimiz! Kendimize zulmettik.’
502

Yani yüklendiimiz emanet
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nedeniyle kendimize zulmettik. Sonra onun oullar babalarnn Al-

lah'n karsndaki mertebesinin yükseklii nedeniyle gurura kaplm-

tr. Allah onu seçmi, ona hidayet etmi, herhangi bir sebep olmakszn

onu kendine yaklatrarak nimet vermi, inayet etmitir. Allah onu

yaratklar içerisinde halifesi yapm, onda ve onunla âlemin varl
kemale ermi, iki suret meydana gelmi, Âdem iki sureti, yani iki mer-

tebeyi elde etmitir: Kendisine secde edilmesi nedeniyle izzet mertebe-

si ile kendini bilmesi nedeniyle zillet mertebesini! Onun oullar ara-

sndan bazlar babalarnn iki mertebeyi elde ettiini bilememi, iki

nitelikle ortaya çkmasnn (hikmetini) anlayamamlardr. Bunun

üzerine el-Muzil söz konusu insanlar ‘zelil klma’ mertebesinden zelil

klm, eitmi, marklk ve naz halinden çkartmtr. Bu durum,

Allah’n Âdem’in oullar arasndan inayet ettikleri içindir. Allah onla-

ra kulluklarn göstermi, onlar kulluu yaparak kendisine yaklam-

lardr. Zaten Allah’a kulluktan baka yaklama yolu yoktur! Kulluk

onlara ait bir itir, Allah’n kullukta pay yoktur. Ebu Yezid ve benzeri

kimselerin zevklerinde bu husus ortaya çkmtr. Alah kendisine ‘Bana

benim olmayan niteliklerle yaklaabilirsin; zillet ve muhtaçlkla’ demi

ve bunu ondan izzeti atarken söylemitir. Öncesinde ise Ebu Yezid ‘Ya

Rab! Sana nasl yaklaabilirim?’ diye sormu, Allah ona öyle demiti:

‘Ebu Yezid! Kendini brak vc gel!’ Burada ‘nefs’ babasnn ilahi surette

yaratlm olmas nedeniyle kazand izzet özelliiydi.

insann (gurura kaplmamas için) u hususu bilmesi gerekir:

Âlemdeki her eyin ilahi suretten bir pay vardr. Hatta bütün âlem

ilahi surettedir. nsan- kâmilin âlemin bir parças veya bedeni bak-

mndan göklerin ve yerin edilgeni olmas yönüyle deil, toplama

(mecmu’) sahip olmas itibaryla bu mertebeyi elde etmitir. Bununla

beraber insan ilahi surette yaratlmtr. Hz. Peygamber ‘Allah Âdem'i

kendi suretinde yaratmtr’ der. Burada ‘kendi suretinde’ kelimesinde-

ki zamirin kime gittii hakknda tartmalar olmutur. Bir rivayette

‘Rahman'n sureti’ denilir. Fakat bu rivayet zayftr. Âlemin sureti

insann varlyla tamamlanmtr. O halde kendisi büyük âlemin sure-

tini tamamlayan olsa bile, insan- kâmil âlemden -âleme muhtaç ol-

makszn- tek bana ilahi surette olmas nedeniyle ayrmtr. Âlem-
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den ayrtnda, izzet oullarna, daha dorusu oullarnn bir ksm-

na yaylmtr. Allah ise eriat yapt hükümlerle onlar terbiye etmi

ve öyle demitir: Meleklerin babanza secde etmesi nedeniyle gurura

kapldysamz, kukusuz, size Kabe’ye secde etmeyi emrettim. Üstünlü-

ünüz size secde edilmesinden kaynaklanyorsa, Kabe sizden daha

deerlidir. Çünkü siz, size daha dorusu babanza secde eden melek-

lerden daha üstün olduunuza inanmaktasnz. Bu üstünlük iddiasiyla

birlikte tatan yaplm Kabe’ye secde edersiniz. Kim secde etmekten

geri durursa, babanza secde etmeyen Iblis’e katlr. Demek ki izzetini-

zin sebebi size secde edilmesi deildir. Nitekim sz de Kabe’ye secde

eder, haber verdiim üzere Allah’n eli ve O’na biat etmenin yeri olan

haccr-i esved’i öpersiniz, izzetli olmanzn nedeni babanzn meleklere

isimleri öretmesini dikkate alarak bilgi olabilir. Hâlbuki meleklerden

birisi olan Cebrail en büyüklerinizin, yani peygamberlerin öretmeni-

dir. sra gecesinde inci ve yakut refrefi kendisine sarktnda Hz. Pey-

gamber secde etmeyip Cebrail sccdc edince öyle demi: ‘Bilgide Ceb-

rail’in benden üstün olduunu anladm.’

Siz melein ilhamyla Allah’ raz eden ilerde tasarruf edersiniz.

Onlar sizi mutluluk yollarna yöneltir ve Hakka yaklatrr. Hal böyle

iken meleklere kar hangi özelliinizle izzet sahibi olursunuz? Babanz

gibi olun ki mutlu olasnz! Üstünlük ancak secdeyle ve bilgiyle gerçek-

leir. Onlar ise sizin elinizden çkmtr. Nebiler arasndan izzet sahip-

leri resuller ve müminlerdir. Binaenaleyh Allah’n terbiyesiyle eitilen

kii, kurtulua ermi ve mutluluu elde etmitir.

Bilmelisin ki, kitabn pek çok yerinde unu belirttik: Âlemdeki her

hükmün ilahi bir dayana ve rabbani bir nitelii vardr. Bir ksm isim

olarak kullanlr ve söylenirken bir ksmnn ise -doru olsa bile- isim

olarak kullanlmas söz konusu deildir. Allah yaratklarnda muhtaçlk

ve zillet özellii var etmitir. Bu özellik hangi ilahi hakikatten ortaya

çkmtr? Allah Ebu Yezid’c zillet ve muhtaçlk özelliine sahip olma-

dn söylemitir. Ben bu hususta ilahi dayanakla ilgili, bilginin ma-

luma tabi olmasna dikkatini çektim. Bilgi bir kemal niteliidir ve an-

cak malumdan ortaya çkar. Baka bir ey deil de, sadece bilginin

maluma tabi olmas kalsayd, bu hususu açklamak için yeterli olurdu.



Otuz ikinci Sifir 3°5

Bunun ardndan ilahi isimlerin hakikatlerinin gereine göre daha çok

açklama yapabiliriz. O hakikatlerle çokluk meydana gelmi, var olmu-

tur, Alem zihinden kalkm olsayd, tenzih gerektiren izafet isimleriyle

dier isimler -âlemin ortadan kalkmasyla- ortadan kalkard. Demek ki

bu isimlerin hükmü âleme baldr ve ilahi isimler âleme dayanr. Bir

hükmünün bir eye dayand varlk, o eyi talep eder. Bu balamda

ancak elde olmayan bir ey talep edilebilir.

Ardndan tenzih, böyle bir meselede arife baskn gelince, âlemdeki

her parçann ilahi bir isimle irtibatl olduunu görür. Bununla birlikte

âlemdeki baz eyler, dierlerinden öncedir. Bu demektir ki ilahi

isimlerden her biri kendi hükmünde baka bir ismin hükmüne dayanr

ve o isimde hükmü yaratma veya zail olma tarznda ortaya çkar. Bina-

enaleyh ilahi isimler, yine ilahi isimlere dayanm, balanmtr; isimler

ise isimlendirüenin kendisidir. O halde i ve emir, Allah’tan Allah’adr.

Tenzihçinin akidesi budur. Genel olana gelirsek, daha önce söyledii-

miz üzere, âlemin zihinden veya gerçekte ortadan kalkmasyla ilahi

isimlerin hükümleri ortadan kalkar.

Bu açklamayla zillet ve muhtaçln ilahi dayanan örendin.

Çünkü herhangi bir varlk ancak bulunduu hal üzere var olur. Filo-

zoflar ‘Birden ancak bir var olur
5
demilerdir. Âlem ise çok olduuna

göre ancak çoktan var olabilir. Çokluk ilahi isimlerdir. O halde Allah,

çokluun birlii tarznda birdir. Bu birlik, âlemin zat gerei talep

ettiidir. Filozoflar ‘Birden bir çkar’ demekle birlikte çokluun

Bitiden çktm görmülerdir. Hâlbuki daha önce birin çktn iddia

etmilerdi. Bu çeliki onlar Bitide farkl yönleri dikkate almaya zorla-

mtr. Bir’deki yönler (itibarlar ve vecihler) vastasyla çokluk birden

sudur eder. Bir ile yönlerin ilikisi, ilahi isimlerin Allah üe ilikisiyle

ayndr O halde çokluk Allah’tan çkabildii gibi zaten ortaya çkm-
tr. Çokluun ‘çokluk birlii’ denilen bir birlii olduu gibi Bitim

‘birin çokluu’ demlen bir çokluu vardr ki o da söylediimizdir.

Allah bir-çok, çok-birdir. Bu meselede söylenebilecek en açk ifade

budur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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SEM' (DUYMA) MERTEBES
(Semi' lahi smi)

Hakk duy kardeim!

O duyan ve bunu bilen

Hakkn mertebesi emreder

Bir gün cefa ettiini göremezsin

Bu mertebenin sahibi Abdussemi’ (duyan-duyulann kulu) diye

isimlendirilir, çünkü O duyulandr. Bu da sözü içerir, çünkü kelam

sesler gibi duyulan bir eydir. Bu mertebe nefes (-i Rahman) mertebe-

siyle ilgilidir. O mertebe daha önce ona geni ve büyük bir bölüm

tahsis ettiimiz Amâ’dr. Bu mertebede nefes bölümünde zikretmedi-

imiz ve duymakla ilgili baz hususlara deineceiz. Bu konu ilahi

kitaplarn okunmasdr. Baka bir ifadeyle dinleyene ulatrmak üzere

ilahi kitaplarn okunmasdr. Bu mertebenin kiide bir hükmünün

olmas gerekir ki, o da duymadr. ‘Allah ‘Allah yoksul, biz zenginiz’ di-

yenleri duydu.*03 Baka bir ayette
c

Duyanlar icabet edebilir
*04

denilirken

baka bir ayette ‘Duymadna nida ederek karlk verir
’50S

denilir. Baka

bir ayette
‘Duymadklar halde duyduk diyenler gibi olmayn’ 506

, ‘Onlara

duyurmu olsayd, yüz çevirirlerdi
*07

denilir. Her duyan bu mertebeden

duyar. Bununla birlikte ‘duymu olmak’ ile nitelenenler, kabulde birbi-

rinden farkldr. Bazlar duyar duymaz sözdeki maksad anlayabilecek

istidattadr. Böyle bir özellik. Hakkn duyma (gücü) olduu kul için

mümkündür. O kul bütün isimlerin ve kelimelerin verildii kiidir. Bu

makama, yani isimlerin ve kelimelerin verildii makama ulatn
söyleyip de duymas ile anlamas bir olmayann bu iddias doru deil-

dir. Böyle birinin nasibi ‘Duymadklar halde duyduk diyenler gibi olma-

yn*08
ayetidir. Duyan herkes için geçerli olan ‘mutlak duyma’, bir

çar ve niday duymadr. Bazen nida edeni de bilmez. Böyle biri sa-

rdr. Çünkü her suretin bir ruhu var olduu gibi duyma ruhu da

duyulan hakkndaki anlaytr. Allah ‘sardrlar
*09

der; hâlbuki duyu-

yorlard. ‘Dilsizdirler
*w Hâlbuki konuabiliyorlard. ‘Kördürler.*

1 '
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Hâlbuki görebiliyorlard. Onlar duyduklarna dönemiyor, gördükle-

rinden ibret çkartamyor veya kendilerine hitap edilen konularda tera-

ziye bavuramyoriard. Ayette ‘Allah hakknda bilmediklerinizi söylersi-

niz

’

512
der. Baka bir ayette

‘Yapmadklarnz söylersiniz’
513

der. Baka

bir ayette ‘insanlara iyilii emredip kendinizi unutursunuz'
514

der. Bu

niteliklerin sahipleri geriye dönmezler. Çünkü Hak onlann ayn men-

zilde bulunduklarn bildirmitir. Onlar, balar nedeniyle

akletmeyenlerdir. Baka bir ifadeyle duyulanla veya görülen veya konu-

ulanla neyin kastedildiini düünmezler. Konuan her kim olursa

olsun böyledir. Allah söz söyleyen herkesin dilindedir. Yani duyduuy-

la snrlamak üzere onu duyandr (veya onun tarafndan duyulandr).

Konuan hiç kimse Allah’m onu ihmal ettiini zannetmemelidir.

Mühlet vermi olsa bile, Allah
‘

Söylenen her söz katnda gözetmen olarak

durur.’
515

Allah sözü meydana getiren lafzlar kontrol eder, hiçbirini

brakmaz ve hepsine vakf olur, dünyada -bizim yoldalarmzdan ise-

veya genel vakfe yerinde hepsini bir araya getirir. Konuan veya susan-

dan çkan her sözü veya sesi Allah bir insana duyurursa, anlasn diye

duyurmutur. Böylece söylenen ve nida edilen söze göre hareket eder.

Duymann en az çar ve nida tarznda duymaktr. Nidaya ilien en

küçük i ise icabet etmek, baka bir ifadeyle seni çarana ‘buyur’ diye

karlk vermendir. Duyan insan söyleneni veya nidayla çarld ii

anlamak üzere idrak mahallini hazrlar. Kulun nidasn duyan Hak ya

kendisi nida eder veya herhangi bir yaratlm vastasyla nida eder.

Allah bütün bunlar duyandr. O ‘l/ç kii yoktur ki dördüncüsü O olma-

sn, be kii yoktur ki akncs O olmasn, bundan daha az veya daha çou

olsa bile Allah onlarla beraberdir'
516

der. Allah insanlarn fslt ile konu-

tuklarn duyar ve bu nedenle onlara
‘
Günah ve dümanl konumayn,

iyilikten ve takvadan söz edin ve Allah’tan korkun'
517

diye hitap etmitir.

Allah sohbet ederken ve konuurken bulunduunuz her yerde sizinle-

dir. Çünkü ‘O’na döndürüleceksiniz.’
518

Gerçi Allah onlarla beraberdir.

Burada har kelimesi kullanlmtr, bunun nedeni gözlerinden perde-

nin kaldrlmasyla Allah’n onlara fetih nasip etmesidir. Gözlerinden

perde kalknca aralarnda sohbet ederken onlarla beraber bulunann
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kim olduunu örenirler. Bu durum hakknda konumu olduklar

soru nedeniyle har diye ifade edilmitir.

Allah’n onlarn tekliklerini çift, birliklerini iki yapmas ise ‘Daha

az ya da daha çou ’519
ayetinde ifade edilir. Burada da onlarn tekliini

çift yapt gibi çiftliklerini tek yapmay m murat etmitir? Yoksa

onlarn teklikleri hakknda ayette söz edildii gibi her zaman çift olarak

m meydana gelir?

Allah seni muvaffak klsn, bilmelisin ki; Allah her eyi sayesinde

bakasndan ayrt mutlak birlik makamnda yaratmtr. Her eyde

bulunan çiftlik ile eya arasnda ortaklk gerçekleirken teklikle her ey
baka bir eylikten ayrr. Bir eyde dikkate alnan yön, onu ayrtran

özelliktir ve bu durumda ‘ey* diye isimlendirilir. Çiftlik irade edilmi

olsayd, bir ey olmaz ve iki ey olurdu. Hâlbuki ‘Bizim sözümüz tek

eydir
*10

ayetinde geçtii üzere iki deil, bir eydir. Gerçek söyledii-

miz gibi olunca, Hak her eyi üzerinde yaratm olduu suretinde

yaratmtr ve bu sayede o ey çift olmutur. Nitekim suretini aynada

gören kii de çift olmu, iki surete göre hüküm verilmitir; Aynaya

bakann kendi sureti ve onu çift yapan suret. Allah bizimle beraber

olmasn haber verirken, bizim tekliimizi çift yaparak bunu bildirmi,

kendisini dördüncü, altnc veya daha çou veya az saymtr. ‘Daha

az’ Hakkn üçüncü olmas iken ‘daha çou’ altdan fazla olan çift say-

lardr. Böylccc bize âlemin suretinde veya âlemin O’nun suretinde

olduunu bildirmitir. Bu beraberlikte de yanlarnda bulunduu kim-

selerin sohbetlerini duyduunu da bildirmi, o kiiler sohbet etmeyen-

ler olarak zikredilmemitir. Allah’n herhangi bir ey söylediini duy-

duunda -varlklar deil- onlarn üzerinde bulunduu halleri kastetti-

ini anlamalsn! O hal ya söz veya sözün dnda baka bir davrantr.

Onlarn bizatihi varlklarn zikredilmesinin faydas yoktur; fayda var-

lklardan meydana gelen hallerin söylenmesiyle ortaya çkar. Onlar bu

hallerden dolay sorguya çekilecek, onlara göre hesap vereceklerdir.

Herkese bu kelimeyle neyi kastettii sorulacaktr. Sahih bir rivayette

öyle denilir: ‘Kul Allah' raz edecek sözler söyler. Bu sözler illiyyîn

derecesine yazlr. Bir adam da Allah' kzdracak sözler söyler ve o

sözlerin nereye gideceini hesap etmez. Onlar da siccin’e yazlr.’ Allah
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kullarna kelimenin bir takm mertebeleri bulunduunu bildirmitir ve

dinleyen o mertebeleri örenir. Sözler konuann azndan çkanda,

onlar kendi mertebelerine düer ve telaffuz eden kii de iin sonunda

onlara tâbi kalr, onun kitab bulunduu yerde kendisine okunur.

Abdussemi’ konumasn kontrol eden kiidir. O kendisini duya-

nn kim olduunu bildii kadar sözün mertebelerini de bilir. Sözün bir

türü kötü iken, bir türü güzeldir. Dinleyen olduunda ise Hakkn

hitabna bakmaldr. O hitap bazen genel hitapta ortaya çkabilir. Ge-

nel hitapta ortaya çkan böyle bir hitap âlemde konuan herkesten

duyulan sözlerdir. nsan kendini o kelamla muhatap kabul eder, ona

candan kulak verir, onun gereine göre amel eder. Böyle davranmak,

kâmil adamlarn bir özelliidir. Onun aasnda ise Hakkn kelamn

peygamberin diliyle veya indirilen bir kitap veya sayfa (suhuf) veya

Hakkn kendisinde görülüp hitap ettii rüya yoluyla ilahi haberden

duyan gelir. Bunlardan hangisi olursa olsun, zatn Haktan duyduu

söze göre davranmak üzere hazrlamaldr. Hâk da ona kar böyle

davranr. Kul gizli sohbetinde bakasyla veya içinden kendisiyle ko-

nutuunda, Hak onu duyar, o söze göre kendisine davranr. Bu iti-

barla insan içinden de konuabilir. Ayette ‘nefislerinin ona söyledii’

denilir ve burada Allah dinleyen yok diye konuann da olmayaca

sonucunun çkmayacana dikkat çekmi, kendi kendine konuurken

dinleyenin de kendisi olduunu bildirmitir. Kii kendi kendine konu-

ur, söylemi olduu sözü bir kulak sahibi olmas itibaryla da duyar.

Buradan âlem yok iken Hakkn kendisiyle konutuunu, bakasyla

konuabilen herkesin kendisiyle de konuabildiini anladk. Bu yönüy-

le bir varln kendi kendisiyle konumasnda asla sarlk yoktur, çün-

kü insan kendi kendisiyle ancak anlayabilecei sözlerle konuur; hâlbu-

ki bakasnn onunla konumasnda durum ayn deildir. Demek ki

kendi kendiyle konuan insan çin ‘sözünü anlamad’ denilemez, Nasl

olur da o sözü anlamaz ki? O söz baka bir söz olmakszn kendi niye-

tidir. Onu bilmek üzere kendisini belirlemi, ayrtrmtr. Bakasnn

sözünü ayrtrma imkân ise bulamaz. Ayn ekilde sözünü anlamad-

nda, bazen o söze kar sar davranabilir. Konuann sözünü anla-

mayan kiiyle duymayan ve anlamayan arasnda bir fark yoktur; bazen
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de icabet gerekirken icabet etmeyebilir. Bu nedenle Allah onlarn sar
olduklarn söylemitir. Onlar düünmezler, çünkü düünenden bekle-

nen duyduu hususa dönmesidir. O ise geri dönmemitir.

Bu mertebeye ulap kelamnn ameli olduunu, her sözünü söy-

lerken Allah’n onun lisannda bulunduunu bilen, içinden konuurken

bile az konuur. ‘
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

BASAR (GÖRME) MERTEBES
(el-Basîr lahi smi)

el-Basîr seni görür

Sen O’nu görürken bilir ve görür seni

O’nunla ol, bakasyla olma

O’nda bakasn görme

O’nun sözüne icabet edilir

O bizi görür biz O’nu

Bu mertebenin sahibi Abdulbasîr diye isimlendirilir ve bu merte-

beden görme ve müahede gerçekleir. Bu itibarla görülen ve müahe-

de edilen bir ey olmaldr. Allah ‘Gözler O’nu idrak edemez, O gözleri

idrak eder
1521

der. Baka bir ayette
‘

Allah'n gördüünü bilmez mi

T

3522

buyurur. Baka bir ayette ‘Yüzler vardr parlaktr, Rablerine bakarlar

’

523

demitir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Dolunayda ay gördüünüz

gibi Rabbinizi göreceksiniz.’ Veya ‘Ölen vakti günei arada bir bulut

olmakszn gördüünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz.’ ‘Bulut olmaks-

zn’ derken görülenin -bakas deil- Allah olduu hakknda kukunun

bulunmayn kasteder. Abdulbasîr tüm hareket ve davranlarnda

Allah'a kar layâ sahibidir. Hayâlim onun ayrlmaz özellii olmas

teklifin varlndan kaynaklanr. Abdulbasîr sürekli eriat terazisini

dinde tutar, gerçeklemelerinden önce davranlarn teraziyle ölçer. O
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fiiller Allah katnda beenilen fiiller ise ve rza terazisine girerlerse,

onlar yerine getirir; buna mukabil rza terazisine girmezler ve dindeki

eriat terazisi de fiillerin saadet yurdundan uzaklatrc davranlar

olup Ailah’m karsnda saygszlk anlamna geleceklerine hükmederse,

Abdulbasîr nefsini onlardan korur ve muhafaza eder. Abdulbasîr Hak-

kn bir nitelii gibi teraziyi yükseltir ve alçaltr; Allah da teraziyi tart-

da kullanlsn diye âleme yerletirmitir; söz konusu terazi gök ile yer

arasndadr. Allah onu bo yere veya sebepsiz olarak yaratmad gibi

teraziyi ancak Abdussemi’ ve Abdulbasîr kullanabilir. Bununla birlikte

terazi isme izafe edilen kullara ait ilahi isimlere de müdahildir. Misal

olarak Abdurrauf ismini verebiliriz. Abdurrauf O’nun kullarna kar

yumuak davranr. Terazi snrlar ve cezalar uygulamak balamnda

zikredilmitir ve bu nedenle terazi müminden yumuaklk ve efkati

ortaya çkartr. lahi cezay uygulamada yumuak davranmak müminin

davran olmad gibi öyle biri de teraziyi kullanmam, ölçüde hile

yapanlardan olmu demektir. Bu durumda efkat, teraziden yüz çevir-

mesine karlk olarak onun knanmasna yol açar. Allah öyle der:

‘Allah'n dininde ejhat duygusu onlar cezalandrmaktan sizi alkoyma-

sn.’
524

(Kullara efkat eden anlamnda) Rauf olan, Allah'n kendisidir.

O’nun Rauf olduunu bilsek bile, ilahi cezalar koyup onlar uygula-

may crcdcn, küçük veya büyük azap türleriyle baz kimselere azap

edenin kendisi olduunu biliriz. Buradan efkatin amamamz gereken

bir mertebesinin bulunduunu örendik. Allah terazisinin bulunduu

bir yerde efkade hüküm verir, çünkü O her eyi menziline indirir,

gerçekte olduu gibi hakikatini ona tarmaz. Allah'n snrlarn aan

kii, snrlar amtr; yoksa snrlar gerçekte ortadan kalkm deildir.

Snrlar ve cezalar, bulunduklar yerleri amazken bu nasipsiz insan

onlar aar. nayete mazhar olup dümana kar yardm gören kul, o

snrlarn nezdinde durur. O halde Abdulbasîr ya Allah’a sanki O’nu

görüyormu gibi ibadet edendir veya Allah’n kendisini gördüünü

bilerek ibadet eden biridir. Birincisi tebih edenin ibadeti iken kincisi

tenzih edenin ibadetidir. Bazen Allah’a Allah ile ibadet eder ki bu tarz

ibadet Allah’ bilenlerin ibadetidir. Onlar tenzihi dile getirdikleri gibi

tebihi müahede eder, fakat iman etmezler. Çünkü bilgi onlar için
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haber deil, müahededir. îman ise bilginin haber olduuna inanmak-

tr. Perdeli insan haber verenin sözüne iman ederken müahede sahibi

haber verenin doruluunu görür. Gören ile iman eden arasnda bü-

yük fark vardr. Gören ve müahede eden, nesih söz konusu olunca,

nesh edenin dönüü gibi döner. man sahibi ise nesihle birlikte döner

ve bir kez döndükten sonra dönülen eyin artk küfür olduuna inanr.

Ona inansa bile, var olan bir ey olarak iman etmemi olduu eklinde

kendisine iman ettiini söyler, çünkü nesh edilmitir.

Allah kulunun onu gördüünü bildiini bilir. Bu nedenle cezalan-

drlmay gerektiren fiili ilediinde, kulun onu gördüünü bildiini

bilmesiyle ona süre verir ve belki vazgeçer diye bekler. Bununla birlikte

herkes bilgisinin otoritesi altnda bulunsa bile, insan kaderin cereyany-

la bilgisini kullanmaktan perdelenebilir ve makdûr, yani kaderin gerei

onda ortaya çkar. Allah kulun çekinmedii hususlarda kulundan hayâ

eder. öyle ki: Allah kulun her eyin melekûtunun O’nun elinde bü-

küldüünü bildii için öyle der: ‘Ben kuluma bu bilgiyi verdim -ve

müminlerden ise- ona iman etmeyi nasip ettim; müahede ehli ise

bunu ona gösterdim ki, delil getirmek üzere istinat edecei bir daya-

na ve gerekçesi olsun.’ Bu durumu gördüü veya ona iman ettii

halde, (ilerken) hayâ etmedii bir hususta Allah’a kar delil getirmek-

ten uzak kalmasnn nedeni O’na kar hayâ duygusudur. Allah bu

durumu bilmekle birlikte kulu cezalandrmaktan hayâ eder; hâlbuki

bilgisi hakknda hayâ etmez.

Bilmelisin ki, bu mertebe kulun iki gözü olduu ve Hakkn gözle-

ri olduu bilgisini verir. Allah yaratklar için ‘Biz ona iki göz yaratma-

dk m?'5
-
25 derken kendinden söz ederken ‘Gözlerimizin önünde ahar

’526

der. Gözleri olmasnn bir tezahürü olarak Allah basar ve basiret sahi-

bidir ve yine bu nedenle yaratlmlarn gözleri O’nun gözüdür. Onlar

bu durumu bilmeseler bile Hak vastasyla görürler. Bu gerçei bilen

âlimlere edep duygusu gözlerini kapattrr ve eksiklikle nitelenirler,

çünkü gözü kapamak, idrakteki eksikliktir.
‘

Allah’n gördüünü bilmez

mi ?
,S37

der. Allah’n görmesi kendisinde göz kapamann bulunmad

kaytsz ve mutlak görmedir. Bilgilerine ramen gözlerini kapatmazlar-

sa, onlarn gerçeklemesi kaçnlmaz kaderi müahede ettikleri anlalr.
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Onlar kaderin hükmettii fiili Allah’n onu gördüü gibi gerçeklemesi

bakmndan görürler, yoksa hakknda verilen hüküm itibaryla deil!

Allah’ bilenler kaderin hükmünü böyle görür, basiretle ve o vakitteki

kesin delile göre delil getirirler, kendilerinden o konudaki hüküm kal-

kar. Bu hüküm terazinin üzerinde bulunan ahiret müahedesinden

meydana gelir ve bu nedenle onlara bir zarar vermez. Çünkü o bu

dünya hayatnda bulunan terazinin dndadr. Bu durum Hz. Pey-

gamber hakknda söylenen
‘
Allah seni balasn, onlara niçin izin ver-

dini””
8
ve ‘Allah senin geçmi ve gelecek günahlarn balasn diye,.*

29

ayetlerde belirtilir. Burada soru knama sorusu deil, sebebi sormaktr.

Çünkü soruyu önceleyen af vardr. Ayetin devamnda gelen ‘Ta ki senin

için belli olana kadar*
30

ifadesi istifhamdr. Bu ifade ‘Sen mi insanlara

dedin*
31

ayetindeki soruya benzer. Allah adeta öyle der: ‘Sen mi bunu

yaptn da doru söyleyenler senin için belli oldu?’ Bu esnada Hz. Pey-

gamber ya ‘evet’ ya da ‘hayr5

diyecektir. Bilhassa önce zikredilmise af'

ile knama bir araya gelmez. Af knamayla ilgilidir. Birlikte zikredildik-

leride, kaytsz anlamda af gerçeklememi demektir, çünkü knama

bir cezalandrma türüdür. Hâlbuki Hz. Peygamber mutlak anlamda

affedilmitir.

Bu lafz dilde knama anlamnda kullanlr. Bu nedenle af herhangi

bir eye atf yapmadan bata zikredilmitir ki, Allah’ bilenler, gerçek-

lerden habersiz insanlarn zannettii üzere, ayette knamann kastedil-

mediini fark etsinler. Allah mümin ve âlim hakknda bu mertebede

öyle der: stediini yap, seni baladm.’ Yani ey Muhammedi Yasak-

lamaya dair hitaplar senden kaldrdm ve dilediin üzere hareket et!

Allah taknl mubah klmaz ve onlar haklarnda ‘taknlk’ diye hü-

küm verilmi amellerdir. Hüküm kalkm, amelin kendisi geride kal-

mtr. Bu itibarla günah fiil, cezann ona ulamasndan ‘örtülür’. Va-

kada örtü ise amel ile özellikle yasak hükmü verilen hüküm arasnda-

dr. ‘Seni baladm’ ifadesinin anlam budur, yoksa bilgisizlerin anla-

d gibi deildir. Bu ahs dünyada yaar, üzerinde hata görünmez.

Allah onun cennerini dünyada peinen verir. Böyle biri dünya hayatn-

da Allah yolunda öldürülen kimselere benzer. Onun rzk cennet mey-

velerinden geldii gibi bu ahsn durumu ona benzer. lahi cezalar
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uygulansa bile, bu durum onun bulunduu makam hâkimin bilmeyi-

inden kaynaklanr. O makam sahibine ceza vermek, cezann tatbiki

deil, Allah’n dünya hayatnda kendileriyle kulu snad hastalklar

veya insann rzna, malna, bedenine musallat olan naho iler gibi

bela saylr. Belalar insana ularken, insan sevap kazanr; artk günah

yoktur ki örtülsün! Bu durumda sadece ecirleri artar. Demek ki ger-

çekte ona uygulanan cezalar, hâkim için ceza olsalar bile, ceza deiller-

dir. Bu durumun bir tezahürü kuralc âlimler içinde müçtehitlerde

tezahür eder. öyle ki: afiî bir hakime helal kabul ettii nebizi içen

bir Hanefi getirilebilir. O ise nebizin haram olduuna hükmetmi bir

hâkim olmas bakmndan ona ceza uygular. Hâlbuki nebiz içen kii

hanefdir ve bilgisine göre helal içecek içmitir. Bu durumda hanefnin

güvenilirlii ortadan kalkmad gibi bu durum onun adaletine tesir

etmez. Ben hâkim olsaydm, sarho olmad sürece nebiz içen bir

hanefye ceza vermezdim; sarho olursa, nebizden sarho oldu diye

ceza verirdim. Hanefi bu durumda içtihat nedeniyle muaftr vc nebiz

içtii için günah ilemi saylmaz. Hâkimin ona ceza vermesi ve kendi-

sine had uygulamas, Allah’n hâkim eliyle -ki afiî’dir- kendisini sna-

d bir beladr ve kiinin malnn gaspna benzer. Bununla beraber

hâkim yine de günahkâr deildir, çünkü delilin icbar ettii bir ii yap-

mtr ve her ikisi de Allah katnda günahszdr. Bu durum, ceza tatbik

edilen ilerin kendilerine mubah klnd insanlara ceza uygulanmas

hakkndaki görüümüzdür. Böyle bir ceza onu uygulayan için ecza olsa

bile, onlar için ceza deildir, bunu bilmelisin!

Bu mertebe, hakknda konumann sözü uzataca geni bir mer-

tebedir. Biz de bu deinmeyle yetindik. 'Allah hakk söyler ve doru yola

ulatrr O’na güvenirim, ne güzel vekildir O!
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HÜKÜM MERTEBES
(el-Hakem lahi smi)

5iz* ezmek üzere biri sizinle çekiirse

Aranzda Hak’ hakem kln siz

O’nun hükmünden ayrlma zinhar

Her ikiniz için hakem O

Bu mertebenin sahibi Abdulhakem diye isimlendirilir. Allah ‘Onun

ailesinden bir hakem, kadnn ailesinden bir hakem gönderin’
5*2 buyurur.

Hz. Peygamber de Hz. sa’nn aramzda adil bir hakem olarak inecei-

ni belirtmitir. Hakem konulduklar anlama göre ya da varlklarna

göre eya hakknda hüküm veren kiidir. Hakem onlarn tanmlarna

göre eya üzerinde hüküm verir. Kendilerinde hüküm sahibi olan biz-

zat eyadr ve eya üzerinde hüküm onlarla verilmitir. Bulunduklar

durumdan baka bir ekilde hüküm verilmi olsayd, o hüküm zulüm

olur, hükmü veren de -adil deil- zalim olurdu; hüküm kaza demektir.

Kaza bir ey hakknda onun kendinde bulunduu duruma göre hüküm

vermektir.

Bu mertebedeki en garip i, bir hadisede iki hükmün ortaya çk-

masdr. Her iki hüküm bir açdan bir, bir açdan farkldr. Misal ola-

rak Kitap ve Sünneti verebiliriz. Tarih bilinirse, nesh meydana gelirken

tarih bilinmezse ya beraber deerlendirilirler veya tercihe göre birisiyle

amel edilir. Hangisiyle amel edilirse, gcçerlidir. Misal olarak abdestte

iki ayan meshini veya ykanmasn verebiliriz. Hangisi yaplrsa, hiç

kukusuz, insan farz yerine getirmi demektir. Bununla birlikte bu

konuda (alimler arasnda) mehur görü ayrl vardr. Fakat biz kendi

görüümüze dönüp onu söyledik. Hükmün mertebesi bir ey için ve

bir ey hakknda hüküm verme mertebesidir. Bu mertebe kaza merte-

besidir. Hakikatini müahede ederek örenen kii, kaderin srrn da

örenir. Söz konusu sr eya hakknda ancak eyayla hüküm verilecei-

dir. Baka bir ifadeyle eyaya dardan bir ey gelmemitir. Bir rivayet-
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te ‘Amelleriniz size döndürülür’ denilir. Bu itibarla zatî tanmlarda bu

hikemî mertebede dikkat çekmi olduumuz üzere kesin delil vardr.

Bilmelisin ki, bu mertebenin hakikati, bilinenlerin en gariplerin-

den biridir, çünkü bu mertebe, bilgi mertebesine benzer. öyle ki: Bu

mertebe bir ey hakknda verilen hükmün -ki hüküm onun kendinde

bulunduu durumun kendisidir- ayndr. Hakim adil,ve güvenilir ise,

verilen hüküm, lehinde veya aleyhinde hüküm verilen adna hüküm

mertebesinden bir durum meydana getirmez. Hakim zalim ise bu

mertebeden hakim deildir; o sadece lafzdaki ortaklk ile verdii

hükmü uygulatmas bakmndan bu adla adlandrlmtr. Allah ayette

emredici olarak ‘Rabbim! Hak ile hüküm ver
>m

buyurur. Kastedilen

ancak seninle ‘hak’ olabilen hükümdür. Hüküm lehinde veya aleyhinde

hüküm verilene bal deilse, hak (gerçek) olmaz. O halde yaratlm

veya hükme konu olan kii, hakimi hakem yapandr. Nitekim bilinen

de bileni (alim) bilen yapar veya bilgi sahibi klar, çünkü bilgi bilinene

tabidir. Hâlbuki el-Kadir ismi böyle deilken el-Mürid ismi de böyle

deildir. Makdurda (kadir isminin edilgeni) tesir Kadir’e aitken bilgi-

nin malumda tesiri yoktur. Benzer ekilde, el-Hakem’in mahkûm-

aleyhte (hakknda hüküm verilen) hükmü ve tesiri yoktur. Bu itibarla

ei-Hakem, bilinenin kendiliinde bulunduu duruma göre, bütün

bilinenler üzerinde hüküm sahibi olmak bakmndan el-Alim’in karde-

idir. Avlanma cezas hakknda söylenen ‘Sizden adil kii hüküm verir
'534

ayetinde hüküm verirken, hakszlk eden insann dince ‘hakem’ olarak

isimlendirilebilecei hakknda bir ima vardr. Bununla birlikte hakim

hükmünü galip zannma göre -ki zan bilgi deildir- verir. Bu nedenle

bazen verdii hükmünde doruya ularken bazen de ulamayabilir.

Böyle birinin verdii hüküm eriatta knanmam, ‘hüküm’ diye isim-

lendirilmitir; onun verdii hüküm doruya isabet ermezse de durum

böyledir ve verilen hüküm Allah katnda aleyhinde veya lehinde hü-

küm verilene uygulanr. Burada el-Hakem ismi el-Âlim isminden ayr-

r ve farkllar (veya yaratlmlarda hakim bilen isminden ayrr).

Çünkü hakim, hakknda hüküm verilene tabi deildir. Bununla bera-

ber hakimdir ve zalim deildir. O eriatn onun adna belirledii ahit-

lii uygulamak veya doru olmayan ikrara göre hüküm vermi, ahidin
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lafz veya ikrar edenin sözü onun hükmünü zorunlu klm, bununla

birlikte o söz yalan olabilecei gibi ahitlik de yalanc ahitlik olabilir.

el-Hakem isminin el-Âlim isminin kardei olduunu söyledik. Bunun

nedeni, hükmü belirleyenin hakknda hüküm verilenin kendisi olmas-

dr. in özü ve gerçei budur.

Burada kardelik ikiz kardelik olabilecei gibi iman kardeliinde

olduu gibi nitelik kardelii de olabilir. Bazen de sadece babann bir

olduu kardelik, bazen sütkardclii olabilir. Bu nedenle el-Hakem

isminin el-Alim’in kardei olduunu söyledik de kardelik mertebeleri-

ni açklamadk. Kardelik mertebelerin en gerçei ve dorusu iman

kardeliidir. man kardeliiyle mirasç olma durumu gerçekleir. Bu

kardelik bir nitelik kardeliidir. el-Hakem ismi de hakknda hüküm

verilene -zan gerei deil- nitelik gerei hüküm vermitir. Hakim

olmann art, hakknda hüküm verileni deil, hükmün kendisini bil-

mektir. artn niteliinin bümek olmas, hakknda hüküm verilenin

halinden ortaya çkan ve yukarda zikrettiimiz durumlardr. Bunlar

yalan veya doru söyleyen ahitler, doru veya yalan ikrar ve itiraftr.

Demek ki hakim her zaman tâbidir. Bu durumda o hükmü bilir ve

bunu bilmesi zorunludur. Bizim söylediklerimiz de onu bilirler. Haki-

kate ulamas ise tesadüfen gerçekleir ve bu konuda görü birlii var-

dr. Görü ayrl, bir ikrar ya da ahidik yokken hakimin hükmü

hakkndadr. Böyle bir hüküm caiz midir, deil midir? Bu konudaki

görüümüzü hakimin bilgisine bal hükmünü açklarken zikretmitik.

Bilgi yokken nerede hüküm verilir, nerede bilgiye göre hüküm verilir?

Bu konu en güç konulardandr.

Her durumda bu mertebe hükmü belirsiz bir mertebedir ve onun

hükmü E’arilerin ilahi sfatlar hakknda söyledikleri ‘Sfadar ne O ne

O deildir’ demelerine benzer. Bununla birlikte onlar, sfadarm -nispet

bakmndan deil- varlk bakmndan zat’a ilave olduklarn kabul eder-

lerken E’ari olmayanlar bunu kabul etmezler.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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ADALET MERTEBES
(el-Adi lahi smi)

Adalet kime uygun? .

Adil olunca halk tafsil edene

Varlklar adaletine direnirse

Kendi hakkyla ihsan eder

ihsan yaratklarna baheder

Çekildiinde örtüleri çeker

Mertebenin sahibi Abduladl (el-Adl’n kulu) diye isimlendirilir.

Adalet iki uçtan birine meyil ve yönelmek demektir. Baka bir ifadeyle

adalet, lehinde veya aleyhinde hüküm verilene veya ikrara veya ahitli-

e tabi olan doru hükmün talep ettii iki uçtan birine yönelmektir.

Onun dnda hükmün adil olmas söz konusu deildir. Bu garip mer-

tebeden Allah âlemi suretinde yaratm, buradan adil olmutur. Allah

kendisine mahsus zorunluluk mertebesinden bakasna bal zorunlu-

lua veya imkâna yönelir (adi); hangisini istersen onu söyleyebilirsin.

Mümkünleri de sabiüik mertebesinden varlk mertebesine yönlendir-

mi, daha önce yokken onlar var etmitir. Allah onlar mazharlar

klm, kendisi ise onlarn hükümlerinin zuhur ettii tecelligah olmu-

tur. Bu mertebeden Allah akln mümkün için caiz kld bir e’nden

yine caiz gördüü baka bir e’ne geçer ve bu yöneli kaçnlmazdr.

Demek ki varlkta ancak adalet (yönelme) vardr, çünkü varlk meyille

ortaya çkmtr ve meyil adalet demektir. Her nerede varsaylrsa var-

saylsn, oluta sadece meyil ve adalet vardr: Adalet vastasyla benzer-

ler ortaya çkm, benzer ‘adil (denk)’ diye isimlendirilmitir. Allah

öyle buyurur: ‘Veya buna denk bir oruç (adi).’
533 Baka bir ayette

‘Onlar

Rablerine denk koarlar (ya’dilun)’
536

denilir. Burada denk komann ve

buna dönmenin (adalet) baz yönleri vardr. Birisi müriklerin Allah’n

benzeri olduu hakkmdaki söze dönmeleridir. ‘O’nun benzeri bir ey

yoktur.*
37 Baka bir tarz, Rablerine denk tutmalardr. Hâlbuki Al-
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lah’tan baka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Baka bir tarz, be (-e, ile)

harfinin lam (için) anlamnda yorumlanmasyla, Rableri için yöneldik-

lerine yönelmeleri demektir. Yani onlar, kendilerine göre ilah olduu

için puta yönelmilerdir. Demek ki onlar gerçekte Allah’a yönelmitir.

Ayette ‘0 ikisini hak ile yarattk’
53*

denilir ki Hak için yarattk demektir.

Baka bir ayette ‘Rablerine e koarlar’
539

denilir.

Allah bu ayette öyle der:
‘Hamd gökleri ve yeri, gölgeleri ve nuru

yaratana aittir. Sonra kâfirler Rablerine e koarlar.’
5™ Onlar Allah’a

dek ilahlar kabul etmilerdir. Burada karanl yaratan ilahn,

yaratan ilah olmadn ileri sürerek iki ilah kabul eden Mani dini men-

suplarna hitap eder. Böylece onlar bir ilahtan ötekine döner ve yöne-

lirler. Ayn durum göklerin ve yerin yaratln birinci sebepten baka

illetten kaynaklandm ileri sürenler için söylenebilir. Onlara göre bu

illetten -mudak birlii nedeniyle- bir ey var olmu, o da ilk akldr.

Onlar Rablerine e koanlar olarak zikredilmi, Allah onlar ‘kâfir’ diye

isimlendirmitir. Onlar ya inançlarm gizlemi veya içlerinden bir ksm
akln kendisine yaraan doru düüncede kullanmaktan uzak tutmu,

akim perdelemitir. Akln kullanlmas gereken doru düünce, Hak-

kn varlnn ispatdr. Gerçekte de durum öyledir. Aklm perdeleyen

ise kendisine görünenle yetinmi, gerçee hakkyla vakf olamamtr.

Bazen gerçei bilse bile, bakanlk veya mal hrs gibi elde edecei

menfaat nedeniyle tad bilgiyi bakasndan gizlemi, bu nedenle

haklarnda ‘kâfir oldular’, yani ‘örttüler’ denilmitir. Allah hikmet sahi-

bidir, hitabn ve sözünü yerli yerine yerletirir. el-Adl Rab demekken

Rab da doru yoldadr. Doru yol göklerde ve yerde bulunan her

eyde Allah’n yoludur. Adi meyil demektir. Demek ki meyil, istika-

metten ortaya çkar. Baka bir ifadeyle istikametin meylin kendisi ol-

duu bir yerde ortaya çkar. el-Hakem ve el-Adl iki ey arasnda hü-

küm verir. Dolaysyla hüküm verirken hak sahibine doru yönelmesi

gerekir ve birisine meylederken zorunlu olarak ötekinden uzaklar.

stikamet, insanlarn vehimle bildii bir ey deildir. Aaçlarn dallar

birbirine girmi olsalar bile, bu meyil ve eimlerde dallar istikamette

bulunur. Çünkü dallar, maddenin etkisiyle, doal aklarna doru

dalmlardr. lahi isimler de birbirlerine girer ve karrlar. Bu yö-
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nüyle isimler engelleme, verme, aziz etme, zelil klma, saptrma vc

hidayet etmek gibi anlamlarla birbirlerine katrlar ve iç içe girerler.

Allah el-Mani, el-Muti, el-Muiz, el-Muzil, el-Mudil ve el-Hadi’dir.

Allah kimi hidayete erdirirse, onu saptracak kimse olmad gibi kimi

saptrrsa ona da hidayet edecek kimse yoktur. Hepsi erilik ve yanl-

ln bulunmad gerçek nispetlerdir.

Kukusuz lah cömertliiyle ihsan eder

Muhtaç kullara cömertçe

Dilediklerine O’na ait olanlar

Sadece zikredilen var

i hakkyla örendiinde

Kader srrm örenince

O’nu müahede edip görürsen

Habib görerek duyar

Hükümleri ortaya çkar

Yasaklama ve emir O'nun ii

Bu mümindir denilir

u ise kâfir olmu

Hakikatlerin hepsi bize ait

Tahakküm ve eser bizim

Gerçek ancak böyledir

Gerçek teorik akln söyledii deil

Hakikat kendisinde ayrm
Alemde hayr ve kötülük diye

O’ndan baka bir ey elde etmedik

Bir tek varlklarmz

Rabbine kendisiyle bak!

Aklnla deil, ibret al!
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Apaçk hakikat bu

Hakkyla düünen ve öüt alan için

Hüküm zatlarmzn hükmü

O’nun hükmü deil, adil ol

O’ndan yönel bize ait olana

Önemli bir srr örenirsin

Yemin etme ve bana gelme

Senden sana ular her ey

Zenginlik O’nun nitelii

Biz de O’nun örttüünü örteriz

Yaratlmlar muhtaç olmasayd

Haber gelmezdi bu konuda

öyle diyen haber; bu ölü

Kyamet günü diriltilecek olan

Yani Allah’n diledii kullarndan gizlemi olduu bu sr, yani bi-

zim muhtaç olmamzn hükmü ortaya çkar vc onu dilediklerine göste-

rir. Sen de müstanilii ve muhtaçl iyice düün, basiret nurunla

varlk ve yokluk hakknda düün, sonra ‘Önceden ve sonradan emir Al-

lah'a aittir’*
1

de!

Adalet mertebesi güçlükte ayrmaz

Zulüm mertebesi belada ve yorgunlukta

Neeli olan bulunsayd orada hüküm verirdi hakkmda

Oyun ve elencemde istirahat edeyim diye

Ben kendime zulmettim
,
benimle hüküm verdi

Allah'n güzel isimleri nispetlerle beraber

Benim onda bir nesebim var

Rabbimizin de güçlükten kurtaran nispeti var
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O koruyan, Rahman'dan sakn

O’nun vaat ehline gizli bir tuza var

Her ikramda onun tuzaklarndan uzak dur

Korkudan kanatlarn ona doru ger

Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah kutsi bir hadiste öyle demitir:

'Kyamet günü sizin nesebinizi kaldracam, nesebimi yukar kaldra-

cam. Takva sahipleri nerede?" Allah kullarndan haber verirken öyle

der: ‘Allah katnda en deerli alannz O’ndan en çok korkannzdr ”42

Baka bir ayette ‘O gün aralarnda nesep ba yoktur, birbirlerinden yar-

dm isteyemezler
’543

denilir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.'

LÜTUF MERTEBES
(el-Latîf lahi smi)

Lütuf bir gizlilik

Lütufta zuhur yok

Varlm O'nunla ortaya çkt

iler O'nunla yürür

Sen el-Latifin kulu ol

O ilerden haberdar olann

Allah'n dini kolaylk

Arzuyla güçleir din

Muhalifolma veya arzuna uyma

En büyük hayr budur

Sözümü anlayan kii

Gerçei görendir
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Bu mertebenin sahibi Abdüllatif diye isimlendirilir. Allah’n

lütfünun idraklerden gizli kalmasnn nedeni iddetle zuhurudur. Her

göz onu görür, her göz o nurla bakar. Gören her gözde görme gücü

Allah'tr. Burada fayda ancak bu gerçei bilen, zevk ve müahede yo-

luyla anlayana aittir. Burada taklit müahedenin yerini alamaz. Sadece

O vardr ve bakasndan ayrmamtr. Zaten bakas yoktur ki, Allah

ondan ayrlsn! Kimden gizlenecektir ki? Bakasm var?

Lütfün bir hükmü yok

Onun hükmü sen var olunca

Kalpte onun hükmü var

Düünürsen, gam eklinde bir hüküm

Orada deilsin sen, bana söyle:

Hükmünü kim belirler?

Ondan bir bulut gelir

Kalplerin üzerine ve karanlklar

Hayret akar durur

Ey kullarm! Benim kadrimi bilmedi

isimlerim nerede, hükmüm nerede!

Yasam nerede, emrim nerede

Beni murakabe edin ki beni bulun

Varln gizli yerlerinde

Benim var olmam kaçnlmaz

Bu nedenle emrim sana emretti

‘Peygambere itaat eden hiç kukusuz Allah'a itaat etmitir ,’
544 Bu ilahi

lütfün her eye yaylnn ne kadar srl olduuna baknz! Onun hük-

mü bu kesafet içinde nasl ortaya çkm, peygambere itaatin O’na itaat

anlamna geldiini açklamtr. £

5ana biat edenler Allah’a biat etmi-

tir.'
545

Hacer-i esved biat edilsin diye Allah’n sa elidir ve Allah onu

kendisinde iddia ortaya çkmasn diye taa yerletirmitir. Hacer-i



324 Fütûhât- Mekkiyye l6

esved’e biat, saf ve ihlâsl biattir; kim ona biat ederse, Allah’a biat et-

mi olur. Gözün müahede ettiine baknz! mann müahede ettiine

baknz! Kim iman gözüyle bakarsa, latifin kesife sirayetinin gücünü

görür. Öyle ki el-Latif ve el-Habîr’e de sirayet eder ve bu sirayetle

kendinde ey hakknda bilgi ortaya çkar. Ona ulaan latif kendisinden

çkm olduu kesifin aynsdr. Bunu tanmlarda açklar. Misal olarak

kendi bana var olan bir cevheri verebiliriz. Cevherin bireysel varl,

onun toplamndan ibaret olan fakat görünmeyen arazlardan ortaya

çkar. Toplam cevherin kendisidir, fakat onlarn varl yoktur! Bu

toplamn varl -kendisi deil- cevherden ve ona ait zatî niteliklerden

ibarettir. Bu mertebede de durum böyledir: Hak vardr. Hak zuhur

ettiinde ise halk olur. el-Latifin mertebesinin hükmü halkn (yaratl-

m) varlyla ortaya çkabilir. Mesela buhar, incelii ve seyreklii

nedeniyle gözle görülemeyecek ekilde yukar çkar, sonra birbirine

eklenerek younlar, Hakkn ina ettii bir bulut olarak görünür.

Bulut ise görünmeyen bir eyden meydana gelmi, bu özel mizaç ona

sahip olmad bir hüküm kazandrm, bir isim vermi, bütün bunlar-

dan önce sahip olmad tesirini ve sonucunu havada izhar etmi,

yamur yadrm, topra bitkilerle güldürmü ve canlandrm, onu

beslemitir. Bulut bütün bunlar suretinin kendisinden meydana geldi-

i latif sr sayesinde yapabilmitir. Gölgenin çekilmesi ve uzatlmasnda

da bir latiflik vardr. nsan bu lütuf hakknda düündüünde, iin

önemini idrak eder. Bu nedenle Allah gölgeyi kendisini bilmenin delili

yaparak ‘Görmez misin ki Rabbir gölgeyi nasl da uzatr ’546
der. Göz hal-

den hale gölgenin uzamasn göremez. Baka bir ifadeyle yer deitir-

mesini görse bile gölgenin hareketini göremez. Demek ki göz için

gölge, hem hareketli ve hem hareketsizdir. Ayn ey gölgenin dönü-

ünde geçerlidir. Bu durum ‘Onu kendimize kolayca çekeriz’
547

ayetinde

belirtilir. Zaten O'ndan çkmtr. Öyleyse gölge kendisinden çkt
kimseye çekilir ve onda dürülür. Göz de onu böyle idrak eder. Allah

-ki o doru sözlüdür- gölgeyi kendisine çekeceini söylemitir. Bura-

dan gölgenin çkt kimsenin Hak olduunu anladk. Hak halkn

suretiyle zuhur etmitir: O’nda dilediinde izhar ettii, dilediinde

çekip dürdüü gölge vardr. Fakat güne ona delil klnm, delilin
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tamamlna deinilmemitir. Bu ise gölgenin kendisinden uzayp

çkt cismin younluudur. Bütün bunlarla birlikte gölgenin uzamas

gerçekleir. Bu günetir, u duvardr, u gölgedir, bu uzamann hük-

müdür, u gölgenin çekilmesi ile kendisinden çkt kimseye dönme-

sidir vs. gölge onlara dönmütür. Bütün bu durumlarda varlk birdir.

Bundan daha latif ve srl bir ey olabilir mi?

Gözler kendisini göremese bile, yine de O’nu idrak ederler. Allah

bizi görülen bir eye yönlendirerek öyle der: *Rabbinin gölgeyi nasl

uzattna bakmaz m?’5'10
Allah gölgeyi güne ile kesif bir cisim vasta-

syla uzatmtr. Kesif cisim güne nn gölgenin üzerine dütüü
cisme ulamasn engeller. Sonra Allah gölgeyi kendisine çeker. Bu

durum Allah’n hakknda düünmemizi istedii ve bize hitap ettii iin

keyfiyetidir. Allah burada fiha (onun içinde, hakknda) edatm kullan-

mamtr, biz de düüncemizi fikre verdik. Bunun yerine ila edatn

kullanarak gözle görmeyi kastetmitir. Bununla birlikte edadar baz

yerlerde birbirlerinin yerine kullanlabilirler. Fakat bu husus hal kari-

nesiyle örenilebilir. Buradaki edatn esas anlamyla ayette kullanm

imkânszdr. Bu nedenle onun kullanld yerin gerektirdii edatn

yerine kullanldn anladk ve bu durum Kur'an’m kendisiyle indii

dilde bilinen bir husustur. Hz. Peygamber ‘Kur'an- Kerim benim

dilimle inmitir, benim dilim ise açk Arapça'dr’ buyurmutur. Baka

bir ayette ‘Gönderdiimiz her peygamberi kavminin diliyle gönderdik ki,

onlara açklasn
’549

der. Binaenaleyh kelimenin ümmetin alk olduklar

anlamda söylenip kullanlmas gerekir, bunu bilmelisin! Aada zikret-

tiimiz iir hakknda da iyi düünmelisin:

Latifi latif bilir

Latifolan kesifin içinde

Dostum! Biri öteki

Kesif ve latif arasnda dur

Her bakmdan öncelik elde edersin

Müahede ehli onu elde etmi
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. Her yönden el-Latifin kulu ol

zi takip edenler onu elde etmi

Peygambere verilen mutluluu görürsün

Temizlik ehlinden elbise elde edersin

Bu mertebe kendisinde ahlakm için bol nasip elde ettiim bir

mertebedir. Gördüüm hiç kimse ayam benim koyduum gibi o

mertebeye koymam ya da koymu ise de ben görmedim. unu söyle-

yebilirim: Böyle birisi bulunsa bile, ulat nihai derece, benimkiyle

ayn olmaldr. Hiç kimsenin daha kâmil bir dereceye ulaabileceini

zannetmiyorum. Allah hakknda kesin hüküm veremem, çünkü O’nun

srlar nihayetsiz, ikramlar sayszdr. Kitabn haller bölümündeki latife

bahsinde bu ilahi ismin Allah ehlindeki gereklerinden söz etmi, dilde-

ki kullanmna göre anlamn açklamtk.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .*

HUBRA VE HTBAR (BLG EDNME)
MERTEBES

(el-Habîr îlahi smi)

Bu mertebe, nimet ve intikamla snanma mertebesidir

el-Habîr bir düünürsen imtihan edendir

nsanlarn müptela olduu nimete bak ki anlayasn

ntikam O’ndan olunca sana sevdirir onu

Mutlu kii her zaman yoksul olan

Bu mertebenin sahibi Abdlhabîr diye isimlendirilir. Allah öyle

der: ‘Habîr olarak ona sor !’
550 Ayn kökten türetilmi hubra snanmayla

ortaya çkan bilgilerdir. Allah öyle der: ‘Sizi snayacaz ta ki örene-
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lim
’551 Baka bir ayette ‘Sizin haberlerinizi snayacaz*552

denilir. Baka

bir ayette
‘
Hanginiz en güzel ameli iliyor diye sizi snayacaz*553

denilir.

Konu ölümün ve hayatn yaratlmasyla ilgilidir ve bu durum kesin

delil ortaya koyma amac tar. Allah gerçeklemezden önce neyin

olacan bilir. Çünkü Allah her eyi ezeldeki sabitlik halinde bilir. Bir

ey âlemde ancak hakikatinde sabit olduu gibi gerçekleir ve meydana

gelebilir. lahi bilgi hakknda herkes böyle bir zevke sahip deildir ve

bu nedenle hubra bilginin özel bir taalluku ve ilgisidir. Snanmann

sebebi, kimden meydana gelirse gelsin, iddiann varldr. Bu bakm-

dan iddias olmayan kii snanmazken herkes gerçekte bir iddia sahibi-

dir. Teklif snanma demektir ve iddiadan ortaya çkarken bazen iddia

edeni ve iddia etmeyeni kapsar. Baka bir ifadeyle herhangi bir iddias

olmayan kiiyi de içerebilir ve teklifin varlnda iddias olmayan dik-

kate alnmazdan hiçbir ekilde iddias olmayanla birlikte haredilir.

Varlkta olup da yükümlülüü bulunmayan yoktur. Mesela kendisine

kzan kendisinden meydana gelen eyi deil, kendi yapsn cezaland-

rr. Misal olarak (bir rivayette zikredilen) Mekke ile Medine arasnda

yere batrlan orduyu verebiliriz. Ordunun içinde orduya katld için

kendine kzanlar da bulunur. Hz. Aye bu konuda Hz. Peygamberden

öyle aktarmtr: ‘O insanlar hepsi yere batrlsa büe niyederine göre

diriltilirler.’ Ayette ‘
Özellikle içinizden zalim olanlara isabet etmeyecek

fitneden saknn ’5*4
denilir. Yani o fitne zalime ve haklya birlikte ular-

ken onlarm halleri kyamette birbirinden farkldr: Hakl olan mudu,

zalim ise bedbaht olarak diriltilir. Demek ki iddia her nerede bulunur-

sa, snanma orada gerçekleir. Kim kendini bir özellikle nitelerse, o

özellie göre snanr. Allah öyle der: ‘Ey kendilerine kar haddi aan

kullarm! Allah’n rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün günahlar

balar. O Gafur ve Rahimdir .’
555 man bu ifadenin doruluundan

emindir. Fakat onun hükmü müahede yoluyla haddi aanlarda ve

müsriflerde -ki onlar günahkârlardr- ortaya çkar. Allah adeta onlara

öyle der: ‘Asi olun ki zevk yoluyla mafiretim hakknda söylediim

sözün doruluunu örenin.’ Müminlerin emiri Me’mun öyle demi-

tir: ‘nsanlar benim affetmeyi ne kadar sevdiimi bilselerdi, suçlar

ileyerek bana yaklarlard.’ Me’mun bir yaratlm iken böyle diyebili-
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yorsa, mutlak kerem sahibi el-Kerim hakknda ne düünürsün? Allah

ancak günahlar ilemekle insanlar snar. Kutsi hadiste öyle denilir:

‘Siz günah ilemezseniz, Allah güah ileyip sonra tövbe eden Allah'n

kendilerini balad bir kavim getirir.’ Bu hadis Hz. Peygamber’i

hakikate dair bir ifadesidir vc hadiste bir takdim ve tehir vardr. Bu-

nunla birlikte ilerin esasn bilenlerin bilmeyene üstünlüü ortaya

çksn diye bunu gizlemitir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Günah ileme-

seydniz Allah günah ileyen ve kendilerini balad bir kavim geti-

rirdi.’ Kur’an- Kcrim’de de günah iledikten sonra ‘onlara mafiret

eder’ ifadesi gelmitir. Yani onlar Allah’a dönerler. Bu durum ‘Allah

bütün günahlara mafiret eder
’556

ayetinde belirtilir. O’ndan baka ma-
firet eden yoktur. Mafiretten önce tövbe edilirse, hüküm ilahi kereme

deil, tövbeye döner. Bu durumda ilahi kerem kiiye tövbenin nasip

olmasnda tecelli eder. Tövbe pimanlktr. Kur’an- Kerim tövbeyi

zikretmemi, Hz. Peygamber Kur’an- Kerim’e muhalif söz söylemez.

Baz kavimler vardr ki onlar tövbe etmeksizin mafirete mazhar olur-

ken, bir kavim vardr, Allah onlara tövbe nasip eder. Binaenaleyh Allah

tövbede mafireti içerme özellii de yaratmtr. Bir yönüyle tövbe,

sahibi adna dünya hayatnda ortaya çkan pein müjdedir. Allah

-hükmü yaratlmta uygulansn diye- kendisini iddiada yaratlma

katmtr.

Bunun ardndan Allah snamayla iddiann doruluunu talep et-

mitir. Bu sayede iddiasnn doruluunu kullarna açklamak ister! Bir

iddiada bulunduunda, iddian doru olmaldr ve imtihan beklemeli-

sin! ddiada bulunmamak, daha iyi bir davrantr. Fakat yine de kade-

rin cereyan ettii bir mahal olmal ve üzerinde ancak gerçekte kendin-

de bulunduun durumun ileyeceini bilmelisin; bu sayede kesin deli-

lin Allah’a ait olduunu örenirsin. Allah öyle der: ‘Ben seni böyle

bildim, seni senden örendim!’ nsanlarn bir ksm veya kader srrn

bilmeyen biri çkp öyle diyebilir: ‘Allah bana kar böyle bir delil

sunma imkân verseydi, 'sen yaptn' derdim.’ Nitekim Ebu Yezid böyle

demitir. Fakat Allah ‘O yaptndan sorumlu deil, onlar sorumlu’557

buyurur. Bu hüküm böyle bir itiraz kapsn kapamtr. Böyle bir söz

gerçei bilmeyenden çkabilir. Yoksa kesin delil Allah’a aittir. Bu du-
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rum ‘0 yaptndan sorumlu deil’
558

ayetinde dile getirilir. Allah hiçbir

eyi sebepsiz olarak kendinden yapmam, dta var olurken ilahi bilgi-

deki sabit haline göre sana davranm, bu nedenle de ‘onlar sorumlu’

demitir. Allah onlar bu esnada bulunduklar duruma muttali klm,

bilgisinin onlara ancak bulunduklar duruma göre ilitiini göstermi-

tir. Onlara sorulduunda, Allah'n kendileri hakknda ancak üzerinde

bulunduklar duruma göre hüküm verdiini bilirler. Buna mukabil

onlar soru sorduklarnda gerçei görür, itiraf ederler. Böylece ‘Kesin

delil Allah'a aittir’ ve ‘insanlarn çou bilmez’
559

ayetlerinin anlam do-

rulanr.

nsanlar bu ayeti iman ederek kabul ederken biz ve benzerlerimiz

müahede ederek kabul eder, ardndan ayetin balamn bilir, Hakkn

onu nereden getirdiini anlarz. O’ndan baka ilah yoktur. ‘O latif ve

kabirdir*™

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

HLM (GÜCÜ VARKEN BAILAMA)
MERTEBES

(el-Halîm lahi smi)

Halim suç ilediinizde sizi ihmal eden deil

Halim suç ilersiniz size mühlet veren

ihsanyla bunu yapar ve bekler:

Bakasna mühlet vermeyi örenmenizi

Onu bir söz üzere görürse

ihsannzn verdii hal, hakknda ükür olur

Size kar ükür, kendisi hakknda deil

Kendi katnda simden, sizi deitirir
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Bu mertebenin sahibi Abdulhalîm diye isimlendirilir. Mertebe ce-

zalandrmaya gücü yetenin mühlet vermesi mertebesidir. el-Halîm iini

erteler, kuluna mühlet verir, fakat ihmal etmez; sadece belirli bir ne-

denle tehir eder, yoksa cezay silmez. O cezay iyilikle deitirir ve

günah ayn günah iken ona güzel bir elbise giydirir. Bu sayede Allah’n

kullar üzerindeki ihsan ve keremi ortaya çkar. Allah günahlar ‘ma-

firet olmak’ ile nitelemitir ki mafiret ‘örtmek’ demektir; hâlbuki

onlar varlklarnn yok olmasyla nitelememitir. Allah onlar güzel bir

elbiseyle örter ve bu elbiseyi onlara giydiren dc O’dur. Allah bir kez

var ettiini yoklua irca etmez, aksine sürekli var edendir ve var ettii

eyi yok etmez. Kudret sürekli etkin ve faaldir ve kendi bana var

olmayan arazlara kendi bana var olan cevherlerin suretlerini giydirir,

bunu onlarn üzerine elbise yapar. Kur'an’da amellerin tartlaca zik-

redilmi, onlar zerre miskaline benzetmitir. Bu balamda ahirette

ölüm -ki ölüm bir nispettir ve nispetler arazlardan daha gizlidir- parlak

bir koç suretinde getirilir. O nispete beyaz bir koç sureti giydirilir.

Demek ki, Allah belirli bir varlk niteliiyle tahakkuk ettikten sonra

nispeti de yok etmez, onu yokluk hükmüne çevirmez. Hal böyleyken

dta var olmakla nitelenen bir eyin durumu nasl olabilir? Bu nedenle

Allah kendisini Gaffar ve Halim diye isimlendirmitir. Halim mühlet

vermek demektir. Allah mühlet verirken ihmal etmeyecei gibi hüküm

verirken yok etmez. O’nn yegâne ii var etmektir ve bu nedenle Allah

‘Dilerse sizi giderir
’*61

demitir. ‘Gitmek’ içinde bulunduunuz bir hal-

den bulunacanz bir hale intikaldir. Allah size ait o hallere yeni bir

yaratl giydirir. ‘Dilescydi’ demi, fakat dikmemitir. Öyleyse i ol-

duu gibidir. Allah da ancak ilerin kendiliinde bulunduklar hali

dilemitir. rade bilgiye aykr olmad gibi bilgi bilinene aykr deil-

dir; bilinen zuhur eden ve meydana gelendir. Binaenaleyh Allah’n

kelimelerinin deimesi söz konusu deildir ve onlar bulunduklar hal

üzere kalrlar.

Bu mertebenin bir özellii de iktidar ispattr. ktidarn uygula-

maktan aciz biri halm olamayaca gibi böyle bir davran hilim say-

lamaz. Hilim iktidar sahibinden meydana gelebilir. Muhalefet ve gü-

nah cezalandrmay gerektirdii için baz mezheplerde hilim onun
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hükmünü geçersizletirir. Hilmin bu bozucu özellii nedeniyle bozu-

lup parçalandnda halume el-edimu, yani ‘deri bozuldu* denilir. Ayn

ifade manay suretinden bozan uykudaki hulm (rüya) için söylenir.

Rüya onu duyulur (mahsûs) deilken duyuya katmtr. Asln bilme-

yen onu görür ve gördüü surete göre rüya hakknda hüküm verirken

arif rüyada görülen sureti görüldüü anlama tabir ederek aslma dön-

dürür. Nitekim hulm (rüya) bilgiyi bozar, onu uykuda süt eklinde

gösterir; hâlbuki süt deildir. Hz. Peygamber ise rüyasn tevil ederek

bu rüyay aslna döndürmütür. Onun asl bilgidir ve bu sureti onun

üzerinden kaldrmtr. Bu surette rüyann hükmü gerçekleir ve bu

nedenle (hilim ile ayn kökten ve rüya demek olan) hulm’ün bilginin

suretini bozduunu söyleriz. Hz. Peygamber veya doru tabirci -her

kim ise- sureti aslna döndürmü, rüyann kendisinde bozduunu izale

etmitir. Buradan Hakka ait rüyalar (ahlam) mertebesi örenilir.

Bir adam rüya tabirinde imam olan bn Sîrîn’c gelmi ve ‘Rüyam-

da zeytinyan zeytine geri sokuyordum diye gördüm’ demi. bn
îrîn öyle demi: ‘Annen senin nikâhn altnda!’ Adam gerçei ara-

trm, annesiyle nikahlanm olduunu görmü. Hâlbuki bu konuda

ne onun, ne annesinin bir bilgisi vard. Bir adamn annesini nikahla-

masyla zeytinyan zeytine dökmek arasnda nasl bir iliki olabilir?

Rüya sahibi gerçei olduu hal üzere gördüünde, öyle bir rüya -hulm

deil- keiftir; görmenin uykuda veya uyanklkta olmas birdir. Nite-

kim hulm uyankken gerçekletii gibi uykuda gerçekleebilir. Uyank-

ken gerçeklemeye misal olarak Hz. Cebrail’in görüldüü sahabe

Dihye’nin suretini verebiliriz. O suret tevil edilirken açk ifadeler tevile

kapaldr. Hz. brahim olunu kurban ettiini rüyasnda görmü, rü-

yay zahirî anlamyla gördüü üzere uygulamaya kalkmt. Hâlbuki

onun gerçek anlam bir koçtu. O kurban olunun suretinde ortaya

çkm, Hz. brahim ise olunu kurban ettiini görmü, sonra koçu

kurban etmiti. Demek ki koç, Hz. brahim’in bilgisi yokken, rüyas-

nn teviliydi.
cOna bedel olarak verdi .’

562 Yani bu sureti verdi ki suret

Hz. brahim’in görmü olduu oluydu. ‘Büyük bir kurban...

’

563 O ise

koçtu. Bu nedenle olunu kurban etmemitir. Yoksa olunun suretin-

deki koç deildi. Hulm koçun suretini uykuda bozmutu. ‘Bak ne görü-
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yorsun?*
64 Nasl görülür ve nerede görülür? Bütün hallerinde bilgi

üzere bulunmalsn.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

AZAMET MERTEBES
(el-Azîm lahi smi)

Azîm fiilleri yüce olan kii

‘Ben’ diyen azîm deil

Kim ben derse onun hesab azîm olur

Onun bir kymeti dmaz

Sen yüceltme ‘ben diyeni

Hesap günü korkaklar arasnda diriltilecek o

Bu mertebenin sahibi Abdulazîm diye isimlendirilir. Onun hali

azametin tecelli mahalli olsa bile tam bir ziller ve horluklu r. Makam

onu kendinden fani klmtr, Musul’da gördüüm bir genç bu maka-

mn üzerinde hüküm sahibi olduu tek kiiydi. eyhim Ebu’l-Abbas

cl-Urcybî -ki Endülüs’ün batsndaki Ulya ehrindendir- bu mertebe-

nin ehli birisini gördüünü bana bildirmiti. O da Hallaç gibi gerçei

kartrm, ba gözleriyle bakanlarn gözlerinde cismi yiicelmiti. B
makamn nefislerdeki hükmüne gelirsek, bu durum yaygn olarak ger-

çekleir. Çünkü pek çok eyin nefislerdeki deeri büyüktür. O kadar

büyüktür ki, nefis baka bir eye yönelme imkân bulamaz. Bu durum

bilhassa nefislerde korkuya yol açan ürkütücü iler için geçerüdir.
‘

Al-

lah’n iarlarn yücelten kiinin davran kalplerin takvasmdandr ,’
565

Baka bir ayette ‘Allah’n yasaklarm yüceltmek Rabbin katnda daha ha-

yrldr’566
denilir. Baka bir ayette ‘irk büyük (azîm) bir zulümdür*67

denilir. irk muvahhdn nefsinde büyük zulüm iken onun yücelii

-kendiliinde deil- mürikin nefsinde gözlenir. Muvahhid (birleyen)
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irki büyük bir zulüm olarak görür; elini ona uzattnda, neredeyse

onu göremez.

Bilmelisin ki; azamet, tazim edenin halidir, tazim edilenin hali de-

ildir! Bununla birlikte bir eyin zat onun nezdinde saygn olabilir. Bu

durumda azamet yücelten ve sayg gösterenin halidir. Çünkü tazim

edenin nezdinde ancak onun nefsi yüceltilmi, onun kendini yüceltme-

si bir nitelii olmu, bakasn yüceltmemitir. Bu durumda azamet

onun nefsinin halidir ve bu hal bir heybet, saygnlk ve kendisinde

bulunduu kiide korku meydana getirir. air öyle der:

Sanki balarnn üzerinde kular var

Zulümden korkmak deil bu! Sayg korkusu o

Bu iir sahabenin kalbindeki heybet ve azamet hakknda söylen-

mitir. Baka bir air öyle der:

Ona itiyakm ortaya çknca

Celalinden ürperirim

Bir korku deil, heybet

Cemalinden gizlenirim

Bütün bu sebepler insann nefsinde azametin gerçeklemesini sa-

layan amillerdir. Hakkn müminlerin kalplerindeki azametini ise O’nun

hakkndaki bilgi izhar eder. O azamet ilahi isimlerin eserlerinden iba-

rettir. Çünkü bir ey bu yüceltilen zata nispet edüen özelliin ölçüün-

ce yüceltilir. Baka bir ifadeyle O’nun iktidarnn her eye yetmesi,

dilediini yapabilmesi, hükmünü geri çevirecek kimsenin olmay,

emri karsnda kimsenin duramay nedeniyle ilahi zat yüceltilir. lahi

zat bütün bu nedenlerle arifin kalbinde zorunlu bir ekilde saygn ve

azamet sahibidir. Bu azamet her kimde meydana gelirse gelsin, iman-

dan kaynaklanan ilk azamettir. Azametin ikinci mertebesi müahede ve

vecd sahiplerinin kalplerine tecellinin izhar ettii azamettir; bu esnada

üahi isimlerin veya hükümlerin tesirinden herhangi birisi onlarn akl-

larna gelmez, sadece tecelli ile müahede edenin nefsinde azamet duy-
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gusu gerçekleir. Bu zatî azamet ancak Hakk hak ile -yoksa kendisiyle

deil- müahede eden adna gerçekleebilir. Böyle bir kul Hakkn
duyma (gücü) olduu kiidir. Onun nefsinde Hak’tan daha saygn ve

büyük kimse yoktur. Binaenaleyh Hakkn gözüyle O’nun tecellisini

müahede eden için O’ndan daha saygn kimse yoktur. Fakat tecelliyi

kendi gözüyle görmeyen için durum böyledir; çünkü her insann, hatta

her müahede sahibinin gözü Allah hakkndaki inancna ve delilinin

verisine baldr. Azamet ehli içinden bu snf, ariflerin kalplerini ken-

disine balam olduklar eyin dndadr. Bir akideyle snrl olmadk-

lar için, onlar herhangi bir snrlama olmakszn Hakk görürler. O
müahede edilen Hak’tr. Onlarn azametine herhangi birinin azamet

anlay katlmaz.

Allah’n kelamnda bu ismin geldii her yerde feîl vezninde gele-

rek azîm denilmitir. Bu kalp bir yönü faile iaret ederken bir yönü

mefüle (edilgen) bakan bir kalptr. Allah kendiliinde azîm olduu

için yüceltilen olmu, Allah feîl kipinin iki anlamm da zikretmitir. Bu

yönüyle azîm, alîm adyla birdir. Bazen onunla sadece bir anlam kaste-

dilir. Misal olarak el-Halîm ismini verebiliriz. ekilcilerin bilgisi ve

lafz yorum bu neticeyi verir. Ariflerin dayanm olduu hakikat bilgi-

sine göre Hakkn isim, sfat ve na’tlarnda feîl kalbnda gelen halîm,

alîm ve kerîm gibi isimler ile iki anlam göstermesi bakmndan azîm

ismi arasnda fark yoktur. Bunun nedeni, mümkünlerin hakikatlerinde

ve mazharlarnda zuhur edenin Hak olmasdr. Binaenaleyh hiç kimse

Hak olmakszn hilim sahibi olamayaca gibi her ikram (gerçekte)

O’nadr. Baknz! Tercih edenin yaratma hükmü kelamclara göre kud-

ret ile veya ‘kadir olmak’ ile gerçekleir. Baka bir gruba göre ise kadir

olmas yönünden gerçekleir. Onlara göre Allah kadirdir ve mümkün,

irade vastasyla tercih edilir. rade hakknda söylenecekler de kudret

hakknda söylediimiz tertibe ve sralamaya uygundur. Dolaysyla

Allah irade edendir. el-Mürid (irade eden) varl yoklua tercih eder-

ken bunu yapmaya kadir olmasayd, radenin varl ile yokluu bir

olurdu. Demek ki el-Mürid hiç kukusuz el Kadir’e muhtaç iken ger-

çekte tek hakikat vardr. rade ile kudretin hükmü farkl olsa bile, ilave

bir hakikat yoktur. Bu nedenle ‘Allah hakknda feîl kipinin kullanm
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her iki manay (etken-edilgen, fail-meful) birden içerir’ dedik. Hâlbuki

Allah ehlinden derin bilgi sahiplerinden baka O’nu bilenlerden hiçbiri

böyle bir bilgiye sahip olamamtr. Onlar, Hakkn hüviyetinin bilgileri

olduu kadar duyma ve görme (güçleri) olduu kimselerdir, bunu

bilmelisin.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜKÜR MERTEBES
(e-ekûr lahi smi)

ekûr ad konulmu nimeti getiren

Ayetlerde böyle denilmi zira

Salam kazanlardan yedirmek üzere

Gezgin gibi dolaan açlar doyurmak için kaplarla

O’ndan gelen nimete gerekmez

Hesap gününe kadar gelen ihsanlara

Övgü veya lamd veya zikir

Sevap türlerinden birisi gerekmez

Bu mertebenin sahibi Abduekûr ve Abduâkir diye isimlendiri-

lir ve o Hakka mensup kelamn niteliine aittir. Allah öyle der:

‘Davud ailesi ükrü yerine getirin diye, kullarm arasndan ükredenler

azdr.’
568

Kastedilen ükürdeki mübalaa, yani hakkyla ükretmektir.

O’na hakkyla ükretmek, bütün nimeti O’ndan görmek demektir. bn
Mace’nin es-Sünen’de aktard bir hadiste Hz. Peygamber öyle der:

‘Allah Hz. Musa’ya ‘Bana hakkyla ükretmelisin’ diye vahyedince, Hz.

Musa ‘Buna kim güç yetirebilir ki?’ demi, Allah ise ‘Nimeri benden

görürsen hakkyla ükretmi olursun’ buyurmutur.’ Nimeti O’ndan

gören kii, hiç kukusuz, Allah’a hakkyla ükretmitir. Söz konusu
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insan nimeti kendisiyle nimeti pe pee gönderen Hak arasna çekilmi

perde mesabesindeki sebeplerinden görmez. Çünkü nimetler sadece

Allah’tan her varla mahsus özel yönden (vech-i has) meydana gelen

eyadr. Allah o mertebeden ‘ükrederseniz artrrm5569 demi, fazlay

talep etmek üzere kullarna teekkür etmek özelliiyle kendini nitele-

mitir. Allah’m ükrü kullarn ükrünün mukabilinde gerçekleir, çün-

kü yaratlm O’nun suretindedir. Allah seni o suretin ve nüshann

sahihlii üzerinde durdurmak ister; zira her nüsha sahih deildir ve

nüshada baz eyler bozulabilir. Bu nedenle iki nüsha arasnda karla-

trma yapmak gerekir. Nüshalardan bozulan ötekiyle sabit klnr. Bu

sayede nüsha sahih hale gelir. Nesh edilenden meydana gelende ise

Allah kullar için âkir ve ekûr’dur. Ardndan onlardan ükür talep

etmi, kullan da O’nun suretinde olduklar için O’nun sfatyla zuhur

etmilerdir. Allah onlara ükretmenin ükredilen eyin artmasna do-

rudan sebep olacan bildirmitir; ükredilen ise O’nun kullarna bolca

ikram ettii ve yayd iyiliklerdir.

Allah dünya hayatnda insanlar yükümlü kld amellerin artrl-

masn istemi, hakkm yerine getirmeyi ise kulun nimeti O’ndan bil-

mesi saymtr. ükrün hakkn yorumlarken Allah kulunun dikkatini

u hususa çekmitir: Hak kendisi hakknda bilgiyi O’na verdiinde

nimeti kuldan görür. Çünkü daha önce söylediimiz üzere, bilgi bili-

nene tabidir. Bu yönüyle bilinen (malum) bilenin nefsinde kendine

yönelmeyi ve taalluku meydana getirir ve bilen de bilgiyle nitelenir.

Allah bilgideki katks nedeniyle kula teekkür eder, hallerinin dei-

mesiyle bilgi diye isimlendirilen ve daha önce sahip olmad halleri

kula verir.

aret ettiimiz husus bize göre en çetin konulardan biridir. Bu-

nun nedeni süratle bakalat için zapt edilmesindeki güçlüktür. Bu

meseleyi bilen, Ha hi bilelim
5570

ayetinin anlamn da örenir. Ayette
c

ta

ki sen bilesin’ dememitir. Allah kendisi hakknda verdii bilginin

neticesi ortaya çksn diye varlklar snam ve yükümlü klm, böylece

sabitlik halinde verilen bilgiyi örenmitir. Mümkünün halleri deiti-

inde, sabitlik halinde kendisi hakknda bilgisi olmadan bulunurken bu

nitelikle bulunmu olduunu anlar. Bu itibarla insan, kendinden bilmi
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olduu pek çok eyden habersizdir, sonra onlar hatrlar. Bu durum
i
Ancak derin akl sahipleri hatrlar

5571
ayetiyle Verin akl sahipleri öüt

alsn (lüb sahipleri)*
572

ayetinde belirtilir. Bir eyin lübbü onun srr ve

kalbi demek iken srr perdeleyen dtaki surettir. Suret öz için özün

üzerindeki kabuk mesabesindedir ve bu nedenle insan bilmi olduunu

unutur. Daha kapal bir benzetme ise meyve ile çiçein ilikisidir.

Meyve çiçein delili ve onun üzerindeki perdedir. Bu itibarla ilahi hal,

kevnî hal gibidir, çünkü onun ayndr, baka deildir! Allah gerçekte

kendine ükretmitir, çünkü nimet veren O’dur ve O’ndan baka nime-

ti kabul eden veya alan yoktur. Veren de O, alan da O! Bir hadiste

‘Sadaka Rahman’n dine düer, Allah sadakalar alr
9

denilir. Dilencinin

eli Rahman’n eli üzerinde perde olan surettir. Sadaka dilencinin eline

dümezden önce Rahman’n eline düer. öyle de diyebilirsin: Dilen-

cinin eh verenin elidir. Hak nimete karlk kulu artrsn diye kuluna

teekkür eder. Bir kutsi hadiste öyle der: ‘Acktm, beni doyurmadn.’

Hal bu ifadeyi tefsir etmek istemi, kul öyle sormu: ‘Ya Rabbi!
A

Alemlerin Rabbiyken seni nasl doyururum?’ Allah öyle der: ‘Falan

kulum ackt, senden yemek istedi ve sen onu doyurmadn. Onu do-

yurmu olsaydn, onu benim yanmda bulacaktn.’ Ayn ey hastalk ve

susamakla ilgili zikredilmitir. Yani onu kabul eden benim, kul deil-

dir! Konuyla ilgili hadis, Müslim’in cs-Sühih’indc zikredilir. Bu görüte

Hak kulun üzerinde perde ve suret iken; alrken ve verirken kul Hak-

kn üzerinde perde ve surettir. Bunu müahede ettiinde; nasl, kim

için, kiminle ve kime kar müahede ettiini de örenmelisin. Müa-
hedene göre ükret, daha fazlasn kabul et, vecde ve hakikate bal
kesin bir müahedeyle daha çounu vermelisin!

ükrün sebebi nimet ve nimetlenmekrir. Nimetlerin en büyüü ise

benzerleri meydana getirmeyi salayan cinsel ilikidir (nikâh). Bu ni-

mette ükrü meydana getiren nimeder var edilir. Bu nedenle Allah

peygambere kadnlar sevdirmi, ona cinsel iliki gücü vermi, evlilii

övmü, bekâr yaamay knam, kadnlar peygambere sevdirilmiti.

Kadnlar sureüerin en kâmilinin meydana gelmesi için edilgenlik ve

infial mahallidir; söz konusu suret, kendisinden daha kâmil suretin

bulunmad insan suretidir. Her mahal bu özel kemal karsnda edil-
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gen ve münfail deildir. Bu nedenle kadnlar sevmek, Allah’n pey-

gamberine ihsan etmi olduu nimetlerdendir. Allah çocuklar az olsa

bile kadnlar ona sevdirmitir. Dolaysyla kastedilen, cinsel ilikinin

kendisidir. Evliliin maksad çocuk meydana getirmek deil

-cennetliklerdeki gibi- haz almadr. Çocuk meydana getirmek, cinsel

ilikinin içermi olduu eyi izhara balyken bu ise var etmenin

(tekvin) gerçekletii mahalli sevmenin dndadr. Baknz! Kur'an’n

anlamn anlarsan, Hak yeryüzünü bir döek yapm, Âdem’i ondan

yaratm, yeryüzünü edilgen klmtr. Hz. Peygamber ise ‘Çocuk ya-

taa aittir’ buyurur ki kastedilen kadnn, yani yatan sahibidir. Âdem

yeryüzünde yaratlanlar üzerinde halife yaplm, bu sayede yatan

sahibi olmutur. Çünkü Adem kendisini var edenin suretindedir. Allah

ona fiil kuvveti verdii gibi infial ve edilgenlik kuvveti vermi, Âdem

hem döek hem örtü olmutur. O halde ükreden ve edilen Hakkn

kendisidir.

i

ükürde srlar var, zekiler görür onlar

Abduekûr onlar elde eder, ükrettiinde

Bu nedenle lah kulu için isimlendirdi

Araplarn dilinde cinsel organ ukr diye

Onun böyle isimlendirilmcsinin nedeni, cinsel ilikiyle ortaya ç-

kan hazza ilave bir hazzm onaya çkmasdr. Bu fazla nimet, dünyada

ve ahirette cinsel ilikiden meydana gelen bedensel ve ruhani çocuklar-

dr. Bu meseleyi kitabn ruhlarn doumu bahsinde zikretmi, uzun bir

kasidemizde açklamtk. Kasidenin bal öyleydi:

Akabeye kar geldim

Yolculukta yolun ortasndayd

lahi mertebeyi örenmek için bu kadar ima ve açklama yeterlidir.

"Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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ULUV (ULVLK) MERTEBES
(el-Alî lahi smi)

Tevazu sahibi ol, yüce olan tlah

Bizden münezzeh ve yücedir

Dilersen, 'kimseyaklaamaz’ de

Sen istediini söyle, emir O’nun

Benim yegâne bildiim ey

Hakkn yücelik sahibi olduu

Benim nezdimdeki her i

Süjli bir kuldan ibaret, yaklaamaz

Kymetini artrma dostum!

Fiyat artrma borcu bozar

Bu mertebenin sahibi Abdulalî diye isimlendirilir. Allah öyle der:

'Rahman ar üstüne istiva etti.*
73 eyhimi el-Ureybî bu ayette ‘Ar

üstüne’ ksmnda durur, sonra ‘istiva etti, göklerde ve yerde ve o ikisinin

arasnda ve topran altnda olanlar O’na aittir’
57*

derdi. Yani O’ndan

dolay ortaya çkmlardr. Allah’n dndaki her ey, O’nun ardr.

Allah kendisini bilen aklc âlimler ile dier âlimlerin kalplerinde mer-

tebe ve deer bakmndan yüce olarak bulunur. Bu yorumla Allah’n

yücelii kaytsz ve mudaktr. Geride sadk habere imann izhar ettii

mekân yükseklii kalr. Allah’ bilenler için bu yüksekliin müahede

edilen tecelli suretleri izhar eder. Öyleyse Allah ‘istiva’ nedeniyle her

eyi ihata eder.

Varlklarn en yücesi ve en azametlisi, varl kendisi nedeniyle zo-

runlu olandr. O’nun varl müstakildir ve müstanilik O’nun zatî

niteliidir. O kendinden baka hiçbir eye muhtaç deildir ve öyle bir

varlk cl-Alî adn hak etmede öncelikli ve müstahaktr. Varl baka-

sna bal olan, cl-Alî
5

nin istiva ettii yerdir. Bu mertebeden yücelik

yeryüzünde büyüklük taslayan herkesin üzerinde ortaya çkar. Misal
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alarak Allah’n hakknda ‘
Firavun yeryüzünde büyüklük taslad

,57S
'bu-

yurduu Firavun’u verebiliriz. Allah baz insanlarda büyüklüü iradeye

balam, onlar knayarak öyle demitir: ‘Oras ahire! yurdudur, onu

yeryüzünde büyüklük istemeyenlere veririz.’
576

‘Ahiret yurdu’ derken

bilhassa cennet kastedilir, cehennem deil! ‘Onu yeryüzünde büyüklük

istemeyenlere veririz.’ stenilen büyüklüün gerçekleip gerçekleme-

mesi birdir. Onlar büyüklüü istemi, içlerinde o duygu gerçeklemi,

geride ‘yeryüzü’ diye ifade edilen bakalarnn nefislerinde gerçekle-

mesi kalmtr. Allah’ bilenler yeryüzünde büyüklük taslamak istemez

ler. Böyle bir büyüklük müktesep, yani kazanlm büyüklüktür ve

kazanlm ad verilen bir ey istenilmez. Buna mukabil onlar, zadar-

nn gerektirdii eyi, baka bir ifadeyle bilhassa varlklarnda muhtaç

olduklarn gördükleri kimseyi talep eder, bu nedenle sadece O’na

bakarlar. O’nun zat hakknda düünmezler. ‘Allah’n zat hakknda

düünmek’ anlamndaki ‘O'na dair düünce’ yasaklanmtr.

Bu mertebenin verdii yücelik ve büyüklük, tekebbür deil, mut-

luluk ve saadettir. Mutluluu elde etmek üzere bu mertebenin vermi
1

olduu yücelik onlarn zatlarn bilmeleri demektir. Bu sayede yaratl-

mlar, zaman içinde var olann Allah’a mahsus ulvilik mertebesinden

aada bulunduunu örenirler. Onlarn Hakka izafe edilmi olmalar

kendilerine inayet olarak yeter!

Onlar vastasyla Yüce oldu

O’nun sebebiyle süfli oldu yaratklar

I

Allah için kendimizde bulmadm

Dediimden baka bir misal

O bizim üzerimizde bir taç

Biz ayakkab O’nun karsnda

O isimlendirilen bir dolunay

Kendisi hilalin ta kendisi

lah zatm çevirdi

Olu deirmenine arlyla
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O’na sayg gösteririz

O’nun kadri yüce ve münezzeh

Hah bizde yaratt

Yallmz için bir imkân

Süflilemezse yaratklar

Onlar tecellinin mahalli klar

Ulvilemek isteyince

Onlardan zeval bulmadk

Zatma ve Rabbime yeminle

Harem ve helal oldum

Benim varlma deil, Rabbime yemin olsun

Zayfl mekâna çevirdi

Bizi haz ile sulad

Tatl bir suyla

çerken ayktm

Bir bozukluk bulmadm

Sarholuum nedeniyle

Nefsimde hayal oldum

Önda kendimden bakas yoktu

Bunun için nimetleri var etti

Beni gören beni görmez

Hidayet dalalete döndü

Gizlice uzaklatk

ntikali isteyen kimse için

ntikal eden görmedim

Nefsimde bir sknt
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Evet görmedim bir sknt

Bu sözü söylediimde ben

Ardndan susma gerçeklemedi

Konuurken ve bakalarken

Bu nedenle Allah hahhmda hayrete dütüm

Bunun için vebali tattm

Douya batya gittim

Kuzeye ve güneye

Sonra bir bulut ina ettik

Onun ihsanlarndan arlkça

Sonra çarldk ve bulduk

Varlmzda bir yol

Mümkünler için gerçekleen yegâne üstünlük ve eref, Allah’a iza-

fe edilmeleriyle ortaya çkmtr. Bizim için böyle bir terif, olabilecek

en büyük ve en üstün teriftir. nsann üstünlüü onun kulluudur.

Çünkü kullukta kendisi ve efendisi bulunur. Efendinin elbisesini giyen

kimse yalan elhise giymi demektir; elbisenin hiçbir ksm ona ait ol-

mad gibi zat da onu kabul edemez. Kul da bakas bilmese veya

bakas onun kendi üzerindeki üstünlüünü kabul etse bile, içinden bu

durumu bilir. Bu üstünlük her açdan deil, sadece bir açdan olabilir,

çünkü kim olduunu da bilir. Hakkn dndaki her eyin hüviyeti,

malumdur, meçhul deildir! Mertebenin (mekanet) anlam olmasayd,

hiçbir yaratlm bakasnn üstünlüünü bilemezdi. Bu nedenle kimse

bakasnn gözünde zat gerei yüceltilmez. Bunun bir istisnas, zât

gerei sevenin gözünde deerli ve yüce olan sevilendir (mahbub). Bu

nedenle sevgisinde sadk insan sevgiliden meydana gelen her ii kabulle

ve rzayla karlar. Bununla birlikte her âk gerçek âk deildir: Sev-

gide bir amaç tamak, bütün gücün sevgiliye yönlendirildii (ve artk

sevende bir gücün kalmad) dürüst sevgide doru bir davran deil-

dir. Amaç ancak kendisinin âk ve sevgilisinin de kendisinden bakas
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olduunu düünebilecek bir fazlann kendisinde kald kimsede olabi-

ür.

Allah kendisini tenezzül etmek özelliiyle nitelemi, tenezzül ulvi-

lik nispetinin ta kendisi olmutur. nsan ‘

Allah ar$ üzere istiva etti’
577

ayetini dikkate alsayd, o da yeterli olur, ayrca tenezzülün zikredilme-

sine gerek kalmazd. Âlemdeki her parça O’nun ardr, çünkü her

parça O’nun mülküdür. Allah adna ulvilik ancak yakn semaya tenez-

zül etmek özelliiyle gerçeklemitir. Bu durum Allah adna mekann

yüksekliini ortaya çkartmken Ar üzerine istiva etmek mekanet

yüceliini ve deer üstünlüünü ortaya çkartmtr. stiva etmek ne-

deniyle Allah 'Gökte ve yerde ilahtr’
578

, ‘Olduunuz her yerde sizinle

beraberdir.’
579 Tenezzül etmesiyle de smr ve miktar ortaya çkmtr.

Hakkn tenezzülüyle tecelli ettii her sureti, kime tecelli ve tenezzül

ettiini örendik. Hamd O’na aittir. Yani övgünün neticesi sonrasnda

Allah’a döner. Bu tenezzülle ilgilidir.- Tikinde de hamd O'na aittir.’ Bu

da istivayla ilgilidir. Böylece O’nun ulviligi genellemi, yaknl ta-

hakkuk etmitir. Tövbe edenlere ve mafiret dileyenlere ne mutlu!

Keke insanlar Allah’n bu konudaki sözünü dinlemi olsalard! Evet,

arifler O’nu dinler, huzur ehli ise habere inanarak O’nu duyarlar. ki

snfn dndakiler, O’nu duymaz. Allah bize Hz. Musa ile konumu
olduunu büdirmitir ki, bu ilahi nefhaya ve esintiye koalm! Belki o

mertebeden bir esinti ve rüzgâr üzerimize ular. nsanlar bu haberi

Allah’n Hz. Musa ile onu övmek amacyla konutuu anlamnda yo-

rumlamlardr. Evet! O bir övgüdür. Fakat Allah yaratlmlarndan

herhangi birisini bir nitelikle överse, övgüde bir uyan bulunur. Bu

uyar ayn niteliin bulunmad kiiyi imkân ölçüünce onu elde et-

mek üzere çalmaya tevik eder: Kap açk, cömertlikte ise cimrilik

yok! Geride sadece talep eden yönünden ortaya çkan acizlik kalr.

Ayette ‘Bana dua edene icabet ederim’ der. Burada ‘men’ edat belirsiz

kullanlmtr ki herkesi kapsar. Binaenaleyh acizlik ancak bizden orta-

ya çkar. Burada hayret vardr: Biz Allah’a ancak O’nun bize muvaffa-

kiyet vermesiyle da edebiliriz. Bizi muvaffak klmas ise O’nun ihsa-

nnn ve cömertliinin tezahürüdür. Üzerinde bulunduumuz istidatla

o ihsan kabul eder, O’na dua etmek üzere hazr hale geliriz. Dua etti-
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imiz hususta Allah’n bize icabeti de kendisine kalmtr ve maslaha-

tmz bizden daha iyi bilir. Allah cahilin bilgisizliine bakarak ona

kendi durumuna göre davranmaz. Bir insan dua ederse, Hak ona ica-

bet eder: Maslahat geciktirmeyi gerektirmise icabet gecikir. Böyle bir

durumda mümin O’nun mertebesini suçlamaz. Maslahat hzla icabeti

gerektirirse, cevap da hzlanr. Maslahat, hakknda dua edilen eyde

icabeti gerektirirse Allah o eyi -ister geciksin ister gecikmesin- verir.

Maslahat insann istediini baka bir eye çevirmeyi gerektirirse, Allah

baka bir ey verir. Öyleyse Allah mümine bir karlk verirken, onun

hayrnn bulunduu karl verir. Binaenaleyh O’nun mertebesini

suçlamaktan uzak durmalsn! Aksi halde cahillerden olursun. Zaten

Levh-i mahfuz, Yüce Kalem ile yüce meleklerin bilgisi sana verilmi

olsayd, yine cahillerden olurdun.

Allah’m kullar arasndan yüce (âlûn) olanlara gelirsek, Allah
A

â .

Adem’e secde etmekten imtina eden Iblis’i knamak üzere öyle der:

'Kibirlendin mi? Yoksa yücelerden mi oldun?
,5su Onlar Allah’m celalinde

kendilerinden geçen ruhlardr. Allah onlar herhangi bir yaratlma

görünmeyecekleri ekilde ulvi klm, onlar kendisine zat gerei ibadet

eden seçilmi kullardr. Allah onlara sürekli tecelli ederken onlar bu

tecellide bulunduklar durumdan habersiz kendilerinden geçerler. On-

larn yücelii el-Alî ismiyle bizim aramzdadr. Onlar Hakkn üstünlü-

ünü müahede etmezler. Çünkü O’nun üstünlüünü ve yüceliini

ancak kendini müahede eden müahede edebilir. Onlar, kendilerinden

habersizdir ve bu nedenle O’nn ulviliinden ve mertebesinden daha

çok habersizdirler. Ulvilik bir nispettir, en ulvi olan ise (hakknda)

‘Rabbinin adn tespih el
’581

demlendir. Bu nitelik, ulvilik iddia edenin

niteliidir ve burada ulvilii kastetmitir. ddia kaybolunca, cn ulvi

deil, ulvi olarak kalr.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’



Otuz kinci Sifir 345

LAH KBRYA MERTEBES
(el-Kebir lahi smi)

Kadri büyüktür, benzeri yok

Nefislerde ve akllarda büyük

Nefislerde kabul özellii var

Zatn bende kabul imkân yok

Bu mertebenin sahibi Abduikebir diye isimlendirilir ve kibriya ku-

lun kendisidir. Çünkü kibriya (büyüklük) Hakkn örtüsüdür ve O’nun

örtüsü senden bakas deildir. Hak seninle giyinir, sen O’nun sureti-

sin. Örtü de kendisini örtünenin suretidir. Bu nedenle Allah sana se-

ninle tecelli etmitir. Hz. Peygamber ‘Kendini bilen Rabbini bilir*

buyurur. Örtüyü bilen örtüneni de bilir. Örtüyü bilmek örtüneni bil-

meye bal deildir. Burada alimlerde bir takm mühim kartrmalar

ortaya çkar. Onlar Hakkn kendisini bildirmedeki muradnn ne oldu-

unu fark edememilerdir. Allah kendisini bizim bildiimiz ve tam

olarak anladmz özelliklerle nitelemitir. Bu itibarla Allah anlayaym

diye benim dilimle bana hitap eder. Allah bizi bata kendisine yönlen-

dirmi olsayd, O’nu. bilemezdik. Allah büyüklüünü bildiimiz örtü

anlamnda kullanmtr ve buradan kibriyann mahiyetini örendik.

Allah’n peygamberi ise kyamette -ki o gün büyük gündür- Adn cen-

netindeki müahede Kesîb’inde gerçekleecek büyük ziyarette Hakkn

tecellisinden söz etmitir. Allah kullarna kibriya örtüsü yüzünün üze-

rindeyken tecelli edecektir. Bir eyin yüzü, onun zat demektir. Demek

ki Allah seninle zat arasnda perde çekmi, göz kendisine ulaamam,

‘Beni göremeyeceksin’ ifadesi dorulanm. Mutezile hakl çkmtr.

Gözler ancak örtüye ulaabilir ki o da kibriya demektir. Allah sana

bizimle tecelli eder. Demek ki görmek de bize ular ve bizimle ilgili-

dir. Biz Allah'n zat üzerinde (bulunan örtü anlamndaki) kibriyann

kendisiyiz. Allah 'Beni kulumun kalbi sdrd’ der. nsan- kâmil Ue

karlatnda Hakk görürsün, insan ise bakalamaz ve örtü örtünene
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dönmez. Baka bir ifadeyle örtü örtüsü olduu eyin kendisi olmaz, el-

Kebir’in anlam budur.

Allah zat gerei el-Kebir iken kibriya (büyüklük) biziz. Aramz-

dan O’nunla tartan parçalar. O’nun ile tartmak bilgisizliktir. Biz

hüviyeti bakmndan Hakk görmedik. Biz O’nu kendimize göre görü-

rüz. Dolaysyla kendimizden bakasn görmedik. Bu nedenle dünya

ve ahirette sürekli olduumuz gibi O’nun yüzü (vechi) üzerindeki

kibriya da sürekli alarak bulunur. Bizim muhtaçlmz, korluumuz

ve vakarmz budur.

Allah’n büyük bir günü var, mümin kukuya kaplmaz o günden

Bizde hüküm sahibidir O, el-Müheymin adyla hüküm verir

Allah Hz. Muhammed’e ve bütün peygamberlere bize öyle deme-

lerini emretmitir: cBüyük bir günün azabnn size gelmesinden korkuyo-

rum.
iS82 Bizim hakkmzdaki korku bizden olabilir, çünkü bize gelecek

olan, kendi amellerimizdir. Demek ki büyük gün biziz! ‘Hepiniz Allah'a

döneceksiniz Yani o günün dönüü O’nadr. Allah günü kibriya

özelliiyle nitelemitir. Bir ey kendi kendiyle veya sahip olduu bir

ey hakknda tartmaz. Demek ki, kim büyüklüünde Hak ile tartr-

sa, kendisiyle tartmtr. O’nun azab ise kendini bilmemektir. Bura-

dan ihatann bize ait olduunu anlarz. Bize ait olan ihata, O’nun sure-

tinden elde ettiimizdir, çünkü örtü örtiilcni kuatr ve ihata eder.

Hakkn zahiri halk

Halkn bâtn Hak

Baka bir iirde unu söyledik:

Kibriya makamn elde edince

Hak için bir kap oluruz- biz

Bakasn görmedi bizi görünce

O’nun karsnda kibriya biziz
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Hakkn yüzündeki kibriya ve perde biziz. Perde perdeieneni gör-

düüne göre Allah kendisini kalbimizde sdrdmz gibi O’nu göre-

bileceimizi ortaya koymutur. Bu durumda E’ari doru söylerken

Hz. Peygamber’in ‘Rabbinizi göreceksiniz’ ifadesiyle ayette geçen

‘Beni göremeyeceksin’ ifadesi de dorulanr. Binaenaleyh Mutezile

doru söyledii gibi ‘Beni göremeyeceksin’ de dorudur. Örtünün bir

zahiri bir bâtn vardr. Örtü bâtnyla O’nu görürken ‘Rabbinizi göre-

ceksiniz’ ifadesi dorulanr ve görmeyi kabul edenler doru söylemi

olur. Buna mukabil örtününd ve zahiri O’nu görmez. Bu durumda

ise Mutezile doru söylemi olur ve ‘Beni göremeyeceksin’ ifadesi de

dorulanr. Örtü ise tek bir eydir. Üstünlük ise âlemdeki her eye

kar bu insan yaratlna ait olmutur. Çünkü insann dndaki bütün

âlem insandan ayr ve farkldr. Âlem ancak örtü demek olan insan

görebilir. Örtü de zahiri bakmndan kendisini gören âlemi görür.

Bunun yan sra örtünün zahiri ve d, âlem olmas bakmndan Hakk

görür. Bu görme örtünün bâtnnn O’nu görmesinden farkldr. Alem

belirli bir yönle snrlanmad için ihata özelliine sahiptir. Binaena-

leyh Hak bütünüyle yüz olduu gibi örtü bütünüyle yüzdür. Hak âlem

cihetinden kula zuhur ederken kendisi nedeniyle âlemde sureti olma-

mas ve kendisiyle âlem arasnda örtünün bulunmas bakmndan

bâtndr. Hakkn âlemdeki suretinin bir bâtn vardr ki bu, örtünün

kendisiyle kendisini bilen Hak arasnda perde olmasndan kaynaklanr.

Hak zat gerei âlemden bâtn kalrken buna mukabil zahiri için olsa

bile örtünün bâtnndan bâtn kalmaz. nsan-t kâmil âlemde bulunuu

bakmndan zahirde ve örtü olmas bakmndan da bâtnda Hakk mü-

ahede eder. Böylece insan kâmilin görüü deiir, hâlbuki göz ayn

gözdür. Bu nedenle baz insanlar kyamette Hakk inkâr edecekken

kâmil insan O’nu inkâr etmez. Her insan kemale sahip olmad gibi

O’nu ancak hayvan-insan inkâr edebilir. Hayvan-insan âlemin bir par-

çasdr. Allah ona kendi alametine göre tecelli edip göründüünde

O’nu bilir. Çünkü hayvan-insan Hakk ancak snrlyken tanyabilir. Bu

itibarla imam hallerinde cemaate tabiyken cemaat fiillerinde ve baz

sözlerinde imama tabidir. Kibriya olmasayd, el-Kebir bilinmezdi.
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.
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Kukusuz Hak kendiliinde apaçk

tki göze sahip ulan için kibriya ortaya çkm

Varlk O, bakas yok

Sabah vaktidir, ardndan akam gelir

Benim iaretim olunca kendisinin balangc

Onun peinden gelen ise sonu

Bahçede onu neelendiren gedikler ortaya çkar

Cömertçe verdii ikramlarla birlikte

Bahçeden meydana gelen onun çukurlan

Bulutlar ie onun perdesi

Yamurlar ise onun nikâh

çecekten olan onun kab

Dökülürken kabilde bize göründü

Çocuk edinmesi ve baba olmas i

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’ Allah her yerde bize

ter, ne güzel vekildir O!

HIFZ (KORUMA) MERTEBES
(el-Hafîz lahi smi)

Hafîz koruduunu bilen

O’ndan bakas sadece lafzda bu ad alr

Bunu söyleyen ebedilikte O’na kavuur

Kitabn ayn ve koruyucularla

Bir ahs onun adn telaffuz ederse görür

Lafznn ortaya çkna göre
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Bu mertebenin sahibi Abdulhafîz diye isimlendirilir. Allah ‘O ikisi-

ni korumak kendisine ar gelmez’
584

ve ‘Ben sizinle beraberim, görürüm ve

duyarm ’58s
der. Burada Hz. Musa ve Harun’a hitap etmektedir.

Nuh’un gemisi hakknda ‘Gözlerimizin önünde ahar
’586

diyerek gemiyi

koruyacana iaret eder; korunan O’na gizli kalmaz. nsanlarn bir

ksmn koruyan (ilahi) hfzdr. Mesela insan arzusuyla ba baa kalmak

isterken Allah’n korumas onu engeller, arzusuyla arasna girer.
‘

Al-

lah’n gördüünü bilmez mi?’
587

Allah’a asi olup arzusuna uyan kii ancak

açktan asi olabilir. Fakat onun öncesinde kalbi körelir, iki bak bir

yerde toplanmaz. Toplanm olsayd, bütün âlem yanard. Çünkü

Hakkn görmesiyle kulun görmesi bir araya gelirse, kul hemen yanar

ve tükenir. Bilindii üzere Allah an idrak eder. Hak anda deildir.

Fakat kulun gözü onunla bir araya gelmemitir. ki öncül ile onlarn

arasndaki netice örenilir. ki gözün bir araya gelmesiyle yanma ger-

çekleir. Âlem, iki gözün âlemi görmek üzere bir araya gelmesiyle

korunmutur. Bu nedenle Allah tecelli ettiinde zat üzerinde kibriya

örtüsünün bulunmasyla kendini nitelemitir. O örtü hiçbir zaman

kalkmaz. Allah’ gözlerimizle gördüümüzde O’nun bizi görmedii bir

yönden görürüz. Allah da kendisini görmediimiz bir yönden bizi

görür. O bizi kullar olarak görürken biz O’nu ilah olarak görürüz. Biz

O’nu kendisiyle O da bizi bizimle görür. O bizi kendisiyle görse de biz

O’nu onunla göremeyiz. Böyle bir görme, genelin görmesidir.

Seçkinler ise Hakk Hak vastasyla görürlerken Hak da onlar

kendileriyle görür. Allah onlarn varlklarn koruyandr ve bu sayede

onlara fayda verir. O da ‘ta ki bilelim”
88

ayetinde ifade edildii gibi

aasnda bulunanlardan fayda temin eder. Bu durumda Allah, koru-

yan ve korunandr. Demek ki koruma bütün âleme yaylm bir du-

rumdur. Bu nedenle Allah ‘Sizin üzerinizde koruyucular vardr’
589

ve

‘Irzlarm koruyan erkek ve kadnlar

’

sw demi ve genel ifade kullanmtr.

Baka bir ayette öyle der;
*
Allah’n snrlarn koruyanlar...

1591 Onlarn

snrlan âlemdeki her gözdür. Baka bir ifadeyle herhangi bir eyi ko-

ruyucu olmas itibaryla âlemdeki her göz O’nun gözüdür ve bu ne-

denle Allah kendisini ‘gözler’ sahibi diye niteleyerek
‘
Gözlerimizin

önünde akar’
592 buyurmutur. Gemiyi yöneten ve yönlendiren, onu
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korur. Bu bakmdan geminin ön taraf onu korurken ayak sahibi de

onu korur. Gemide yöneticilik özelliine sahip herkes gemiyi korur,

daha dorusu kendisine tahsis edilmi tedbir iini korur. Bununla bir-

likte Allah geminin O’nun gözleri önünde yüzdüünü bildirmi, hâl-

buki onlardan bakas yoktur. Onlar gemiyi korumak üzere Allah’n

vekil kldklardr. Binaenaleyh Hak koruma fiilinde ve çoulun talep

ettii her ite yaratlmlarn toplamdr. Bu makam Arapçada bedelü’l-

itimal diye ifade edilir. Mesela ‘cariyenin güzellii beni memnun etti’

denilir ve kapsamllk anlatlr. Veya ‘Zeyd'in bilgisi beni memnun etti’

denilir. Burada bilgi Zeyd’in yerini almken, güzellik cariyenin yerini

almtr. Bu yerini alma bir eyin bakasn kapsamas tarzndadr. Bu

balamda bir eyin bakasnn yerini ald bedel türü de vardr. Her

ikisi de ayn eye aittir. Araplar ‘kardein Zeyd'i gördüm’ derler. Zeyd

senin kardeindir. Ayn durum ‘Ben onun duymas ve görmesi olurum’

hadisinde belirtilir. Ayette ‘Sen atmadn attnda, fakat Allah att
*593

denilir. Bu ifade de bir eyin ötekinin bedeli olmas misaline uygun-

dur. Bununla birlikte burada parçann bütünün yerini almas yorumu

da muhtemeldir. Bu tarz bedele misal olarak ‘Ekmein üçte birini

yedim’ dersin.

lahi mertebe hakknda bedel türleri arasnda en yaygn ve gerçek

bedel türü, kartrma (galat) bedelidir. Bütün insanlar bu bedel halin-

de bulunurlar. Bunun neticesinde kendileri olduklarn zannederlerken

gerçekte onlar kendileri deildir. Buna mukabil kendileri olmadklarn

zannettikleri ey de kendileridir. Bu nedenle fasih konumada kartr-

ma bedeli bulunmaz. Misal olarak ‘Aslan bir adam gördüm’ ifadesini

verebiliriz. Burada aslan gördüm demek istemi, kartrm ve öyle

demisindir: ‘Bir adam gördüm.’ Sonra kartrdm hatrlayarak ‘As-

lan’ demi, adamn yerine aslan kelimesini getirmisindir. Arifin örfe

ve eriata göre övülen her ii, O’na izafe etmesi gerekirken örfe ve

eriata göre knanan ileri izafe etmemesi gerekir. Bununla birlikte baz

ifadelerde hepsi birden O’na izafe edilerek ‘De ki hepsi Allah katmdan-

dr’594
denilir. ‘Hepsi’ genellikle ihata ve kapsamllk bildirir. Ayn an-

lamda ‘O ikisine günah ve takvay ilham etti
’595

der. Keif ve delil, övünen

ve knanan her eyi Allah’a izafe eder, çünkü knama fiille ilgilidir ve
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fiil -bakasna deil- O’na aittir. Arifkartrma bedeli içindedir, çünkü

akl sözüyle çeliir. Bu itibarla knanm iler hakkmdaki sözü kendisi-

ne ait deildir. Diliyle kendisine ait olmayan görüü söylerken inan-

cnda ve kalbinde kendisine ait olan söyler. Onun kartrdn bilme-

yen ise söylediine veya inancna kar samimi davranr.

Demek ki koruyucu Allah’tr. O koruyucularn bedelidir. Koru-

mak ise mutlaka görmeyi gerektirirken görmek korumay gerektirmez.

Koruma için u ifadeleri kullanabilirsin:

Her koruyann bir koruyucusu var

Her kapda bir rahmet ve öfke yar

Yumuak bir kul ol duada

Allah’a zarifçe dua et, kaba olma

Varl korunmu olan ile

Koruyucu yokken koruyan arasmda ne kadar fark var!

Rabbin ‘Her ey üzerinde koruyucudur.’
596 Demek ki her ey ko-

runmutur. Bu itibarla Allah eya vastasyla bilinirken eya kendisini

bilenlere göre Allah hakkmdaki bilgiyi korur. Bilgi Allah’n niteliidir

ve onu Allah’a veren malumdur. Malum hakkmdaki bilgiyi koruyan

iken bilgi adm ortadan kaldran da kendisidir. Baka bir ifadeyle bügi

ad malumun hareketiyle hareket eder. Allah kendisince bilinmesi ba-

kmndan bilgisini koruyandr.

Hakkn korumas belli

Halkn korumas malum

Kimse kar çkmaz buna

içeri girmek mevhum

Çünkü bilinenler kendilerini bilen adna onlar hakkmdaki bilgisini

muhafaza ederler. Gerçekte Allah’tan baka bilen yoktur. Allah varl
kendisine nispeti korurken âlemin varln muhafaza etmi olur. Bu-

rada ‘bilinenler’ dedik, çünkü Allah kendisi tarafndan bilinen iken
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yaratlmlar Allah’a bilinir. Hak ise yaratlmlar tarafndan bilinmez.

Allah’n neyi koruduunu, halkn neyi koruduunu örendik! Daha

fazla açklama yapmak isteyip ‘Bilen bilineni korur’ desem, bu ifade

itiraza açktr. Daha dorusu bu açklama vehimdir. Metbunun iine

tâbi olan kii maluma ve bilgiye tâbidir.

Bu meseleyi iyi düünmelisin! Bu bilgi eyay menzillerine yerle-

tirmen, onlarn snrlarn koruman hususunda Allah’tan sana dönük

bir ihsandr. Böyle yaparak koruyucu olursun. ‘Allah hakk söyler ve

doru yola ulatrr.’™
7

-

Koruyuculuu hfza kattk. Bunun nedeni Hakkn kendisini kita-

bnda ve peygamberinin dilinde bu özellikle nitelemi olmasdr. Ko-

rumann Hakkn varlnda bir hükmü olunca, intikam ve af onu izale

etmek üzere yarr. Onun ortadan kalktna inanmaktan endie etsek

de sadece izafesi ortadan kalkar. Bu durumda onun mahalli cehennem

olur. Oras Allah’n sürekli olan gazabdr. Allah’n gazab kendi iddia-

snca sürekli intikam alr. Hâlbuki orada bulunann neyi hissettiini

fark etmez. Ayn ey cehennemdeki ylanlar, akrepler, çyanlar için

geçcrlidir. Onlar Allah’n gazabnn gerei olarak orada bulunanlar

sokar ve srrlar; hâlbuki akrebin soktuu insann neyi hissettii hak-

knda bilgiye sahip deillerdir. Baka bir ifadeyle rahmet akrebin sok-

masn içerdiinde kii neyi hisseder bilemezler. Bu durumda rahmet

uyuzun kanmadan ald haz gibi bir haz verir. Bir aletle onu kar-

sn, o ise bu kama nedeniyle haz alr. Allah onun cezasn artrdkça

lezzeti de katlanr. Öyle ki, hissetmi olduu haz nedeniyle eliyle kendi

derisini kamak ister. Bu esnada kan akmaya devam eder. Cehennem

ilahi gazabn yeri, taycs ve onunla nitelenen yerdir. Ayn hüküm

orada bulunan gazabn datclar ve gazaba maruz kalanlar için geçer-

lidir. Kimse onlarn nefislerinde bulunan hakknda bilgi sahibi deil-

dir. Bu durum onlarda hadlerin uygulanmasndan sonra gerçekleir.

Aclar hissetmek derilerin olgunlamas esnasnda gerçekleir. Deriler

olgunlanca azabn tad deiir. Nitekim dünya hayatnda da farkl

günahlar nedeniyle insanlarn halleri deimi, bakalamtr. Öte

yandan dünya hayatnda sürekli yeni yaratlta bulunduklar gibi orada

acy hissedecek özel bir derileri vardr. nsanlar bu yenilenme hakkn-
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da kukuya kaplr. Belirlenmi muhalefet zaman sona erince, derinin

olgunlamas biter. Günahn cezasnn bitiiyle birlikte baka bir güna-

hn cezas takdir edilmise, olgunlama baka bir deriyle yer deitirir

ve azap hissedilir. Nitekim günah ileyerek de lezzet tadlmt. ki

günah arasnda insan güzel ahlaka uygun bir i yaparsa, iki olgunlama

arasnda istirahat eder.

Bu hususta cehennemde azap çekerken insanlar derece derecedir:

Kim günahlar birbirine ekleyip kötü davranlar pe pee ilerse, azap

kendisinden hiçbir zaman kesilmez. Ömür belirli bir süreye ulatnda

günahlar kesilirken, cezalar o vakte kadar devam eder. Ardndan her

eyi kuatan rahmet onlar çepeçevre sarar. Cehennem bunu fark et-

medii gibi cehennem içerisinde bulunan -azap melekleri deil- zararl

hayvanlar da onu fark etmez. Cehennemin halleri bulunduu hal üzere

kalrlar. Rahmet de o surette kendi hükmüyle onlar için nimet meyda-

na getirir, çünkü rahmet hükmü sürekli geçerli olan otonte demektir.

lahi koruma -ki mertebelerin korunmasdr- hakknda dikkat çek-

tiimiz hususlar anlamalsn! Rabbin her ey üzerindeki koruyucudur.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

BESNLER BELRLEME MERTEBES
el-Mukit lahi smi

Bütün besinleri takdir etmi olan

Kulu için eriat gönderen el-Mukit

O bütün vakitleri takdir edendir

Onlar yaratm, meydana getirmi, rzk klm

Abdulmukit, Abdurrezzak’n ikiz kardeidir; çünkü rzk,

nzklanamn besinidir ve artmayan ve eksilmeyen özel bir miktara sa-

hiptir. Baka bir ifadeyle cennetlerde türlü ehvetlerde, dünyada da ac
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ve ehveti uzaklatrmada belirli bir ölçüsü vardr. Dünya kark ilerin

ve eylerin yaratld bir kanm yeridir. Bu mertebeden varlkta sure-

tinin kendisiyle bilfiil var olduu her eyin besini ortaya çkar. Besinle-

rin vakitlerinin ve ölçülerinin belirlendii mertebe bu mertebedir Allah

yeryüzünün yaratl hakknda ‘Orada besinler takdir etti
’598

der. Yani

besinlerin vakiderini ve ölçülerini verdi. Söz konusu besinler, gökteki

vahyin ta kendisidir. Baka bir ifadeyle yeryüzündeki besin, gökteki

emrin benzeriyken yeryüzünde besinin takdiri gökteki vahyin benzeri,

hatta ayndr. Allah göe emrini vahyetmtr; vahiy oradaki besinleri

belirlemek demektir. Yeryüzünde de besinleri belirlemi ve takdir et-

mitir.

Göün burçlarnn kuvveti var

Allak ölülere onlarla hayat verir

Yerdeki hikmeti yürümesi

Bu yürümeylefarkl türleri birletirir

ilah onu bizim için var etti

Seyir ile vakiderini belirledi

f

Vakti onun için gda oldu

Yeryüzünde besinleri takdir etti

Takdir etmek iini kendisine vahyetmektir. Mahallin ve surederin

deimesiyle isimler de deimitir. Gök vc yer derken ulvi ve süfli

âlem kastedilir. Varlkra ulvi ve süfli ksmlar vardr. Bu itibarla Al-

lah’n isimlerinden birisi el-Alî ile Refu’d-derecat’tr (dereceleri yüksel-

ten). simlerin emri ve besinleri, mümkünlerde eserlerinin ortaya çk-

masdr. Bu bakmdan ilahi isimlerin varlklar, eserleri vastasyla ö-
renilirken eserleri var olduu sürece onlar da var olur. smin besini

kendi eseri demek iken onun belirlenmesi herhangi bir mümkünde

hükmünün süresini belirlemektir.

Bu mertebeden ‘
Her eyin hâzineleri bizim katmzdadr, onu belli bir

ölçüyle indiririz’
599

ayeti nazil olmutur. Hazineler Allah’n katnda ulvi

ve süfli olarak bulunur. En ulvi olan Kürsü’dür ve kürsü Allah’n bil-
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gisij O’nun bilgisi ise zat demektir. Hâzinelerin en düüü, insan

düüncesinin saklam olduu fikirlerdir. ki hazine arasnda duyulur

ve akledilir hazineler bulunur. Onlarn hepsi Allah’n katindadr, çünkü

O varln kendisidir. Bu mertebe hakikatleri, nispetleri, hâdislii ve

kadimlii birletiren mertebedir. Bunun yan sra yaratlan-yaratan,

takdir edilen-kadir (güç yetiren), mülk-sahip bu mertebede birleir.

Her biri öteki için emir ve besindir. Bu balamda Hakkn gökteki emri

yükseklii iken yeryüzündeki emri yaknl ve tenezzülüdür. Ben yer-

yüzündenim, demek ki bu hitapla muhatap olanz, bizden bakas o

hitabn muhatab deildir. Bu nedenle Kur’an nazil olmutur. Yüksel-

me yukarya doru olduu gibi inzal ve inme de yukardan aa do-

rudur.

Aadan yukarya doru miraçlar

Yukardan aaya doru nüzul var

Hepsi bize gelen vahiyde bildirilmi

Her ne dersen dediine bak

Oluta illet ve malul (sebep ve sebepli) bulunduuna göre, ulvi vc

süfli besinlerin hastalklar izale etmek üzere kullanlan ilaçlar olduu-

nu anladk. Bu itibarla muhtaç olmaktan baka bir hastalk yoktur. Bu

nedenle göklerde ve yeryüzünde bulunan herkes Rahman’a kul olarak

gelirken gök ve yer O’na itaat edici olarak gelirler. Her kul efendiye

muhtaçtr. Kavmin hizmetçisi maslahatlarn yerine getirdii için kav-

min efendisiyken kul/köle bu ad koruyabilmek için efendisine hizmet

edendir. Efendi de efendilik adn muhafaza edebilmek için kölelerinin

maslahatlarn yerine getirir. Sahip ad kalkm olsayd, kendisi var olsa

bile, sahiplik nitelii, dolaysyla hükmü ortadan kalkar, varl geride

kalsa bile hükmünden soyutlanm olarak kalrd. Eyadaki fayda hü-

kümlerine baldr, varlklarna deil ! Onlarn hükümleri varlklarna

baldr. Binaenaleyh eyann varlklar hükümlerine muhtaç olduu

kadar hükümleri de onlarn ve kendilerinde hüküm verdikleri eylerin

varlklarna baldr. Demek ki sadece hüküm ve varlk vardr! Muhtaç

olan ve muhtaç olunan vardr. ‘Bütün i Allah'a aittir.
5 O her nefsin
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kazanm olduunu bilir. Burada kapsamllk bildiren bir edat olan

‘bütün’ kelimesi zikredilmi, her nefs kastedilmi, herhangi bir ey terk

edilmemitir. Dünyada bu bilginin kendisinden gizlenmi olduu ka-

fir, ahirette iin ve sonucun kime ait olduunu görecektir. Orada perde

gözlerden kalkar ve cahil gerçei örenirken dünya hayatnda gerçei

örenmi kii ondan üstün olur. Onlar müjdelenenlerdir. Herhangi bir

eyi hakkyla örenen kimse için bilgi onun öreniine göre ortaya

çkar.

Besini takdir eden takdir etmi

Besin yaratklarn haline mahsus deil

Onun hükmü yaygn, hepimizi kuatr

Kendini de kuatm; bak, ne göreceksin

Her besin O'nun varlnda

Bkmadan devam eder

Binaenaleyh besine gda olan besin, onun kullanlmasdr. Demek

ki onu kullanan, onun gdasdr. Çünkü besin kendisiyle beslenildiin-

de besin olma vasf kazanr. Senin besininin kim olduunu, kendinin

de kimin besini olduunu bilmelisin. Bu konuyu bilen âlimlerden birisi

olan Sehl b. Abdullah et-Tüsterî’ye gdann ne olduu sorulmu, o da

‘Allah’tr’ demi. ‘Biz gdann ne olduunu sorduk’ dediklerinde, üze-

rindeki halin etkisiyle yine ‘Allah’ diye cevap vermi; çünkü haller

sufilerin dilleridir ve zevkleridir. Sehl som sorana halinin gerektirdii

bilgiyi verince adam öyle demi; ‘Sehl! Sana bedenlerin ve cisimlerin

besinlerinden soruyorum.’ Bu kez Sehl onun maksadn anlamadn
fark etmi, cevapta birinciden farkl bir tarza dönerek sorann anlay-

na göre cevap vermi, adamn onun halini bilmedii gibi kendisinin de

onun halini anlamadn fark etmi ve öyle demi: ‘Niçin bedenle

ilgileniyorsun ki? Yurdu sahibine brak, dilerse mamur klar, dilerse

tahrip eder!’ Sehl ilk cevabndan vazgeçmemi, sadece onu baka bir

ekilde ifade etmitir. Bir yerin mamur olmas orann sakinleriyle ger-

çekleir. Demek ki gda ve besin Allah’tr. Sehl ilk cevabmda bunu

belirtmi, adam ise nastan zahirî anlama geçmesi nedeniyle ikinci ce-
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vapia tatmin olmutu. Ariflerin cevaplarnn çou böyledir: Halde iken

naslara göre cevap verirlerken makamda iken zahire göre cevap verir-

ler. Demek ki onlar vakitlerine göre hareket ederler.

Bu mertebenin deerini göstermek için bu kadar açklama yeterli-

dir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

KTFA MERTEBES
(el-Hasîb ilahi smi)

el-Hasîb bize ait olan bilir

O’na ait olan da, hepsi hesaba bal

Söylediimi anlayp tasdik ederseniz

Varlklarda ve insanda

Ben gerçei söyledim ve O’ndan bildirdim

thsan edenden baka beni konuturan yok

Bu mertebenin sahibi Abdulhasîb diye isimlendirilir. simleri yedi

sfatla tasnif edenler onu bilgi sfatna katmlardr. Bu mertebenin

medlulü kapsamnda iin tek olduu zikredilmitir. Misal olarak ‘Onla-

r uyank zannedersin
’600

ayetini verebiliriz. kincisi ‘Allah’a tevekkül eden

kiiye Allah yeter
’601

ayetidir. Yani o kii için kifayet gerçekleir ve

O’ndan bakasna muhtaç kalmaz. Keif gerçekletiinde, perdeli insan

herkesin O’na muhtaç olduunu görür, fakat Allah yaratklarn perde-

leyen sebeplerin suretlerinde tecelli ettii için bu gerçei bilmez. Bu-

nunla birlikte onlar sadece Allah’ müahede ederler ve bu nedenle

kendilerine gelirler diye Allah onlarn dikkatini çekmitir: Allah doru

sözlüdür: ‘Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz.’™2 Allah onlarn kendisi-

ne muhtaç olduklarn bilir ve bu ifadenin anlamn ancak Kur'an’

anlamada Allah’n idrak gözünü açt kii bilebilir. Böyle biri

Kur'an’n doru ve gerçek kitap olduunu bilir. ‘Bâtl önünden veya



358 Fütûhât- Mekkiyye l6

ardndan ona giremez. Hakim ve Hamid'in indirdii hitaptr
’603 Hakkn

kelamm ancak Hak vastasyla duyan anlayabilir. Çünkü:

Öyle bir sözdür ki kulak dayanamaz

öyle bir söz ki bizde bir izi yok

Onu duyarz harf-harj okuruz

Seslerine aina deiliz

Allah’n sözü, kadim ve her eye yaylan ilahi sözdür. Onu duyan

onu söyler, duymayan gerçekte O’nu duymam ve O’nunla konu-

mamtr. Perdeli ise bu durumu haber yoluyla bilebilir. Misal olarak

‘Onu komu edin ki Allah'n kelamn duysun
’604

ayetini verebiliriz. Baka

bir misal ise namaz klann ‘Allah kendine hamd edeni duydu’ sözüdür.

Namaz klan herkes -ister cemaat ister imam olsun- öyle der:

‘Semiallahu li men hamideh (Allah kendine hamd edeni duydu).’ Bu-

rada icma vardr. Hâlbuki bu cümleyi söyleyen herkes onu söyleyenin

Allah olduunu bilmez. Bu hadisi duymusa söyleyebilir. Böyle biri

perdelidir. Kef ve vecd ehli ise habere muhtaç deildir. Onlar, dinle-

yenin ve söyleyenin kim olduunu bilirler. Onlar O’nun deryasnda

boulmu; ölmeyi, yaamay veya dirilmeyi beklemeyenlerdir.

Ben dalgalarla bouurum

Belki sabit bir yer bulurum diye '
.

Onu bilmek nedir ki?

Bu dalgalarn cokusu arasmda

Klcm varln görmüyorum

Delilleri bir yana brak

Ey mertebe! Telefolmu onda

Nefisler ve deliller silinmi

Genç kii kimdir

Bulunmaz bir inci
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Üzerinde bir ey yok

Dardan aktarlm olan

/

Onun kerih gördüü herkes

Kurtulmu ve dar çkm

Ondan kurtulan kii kim?

Onda ölen ve gömülen kii

Sakndn her ey delildir öyleyse korkma çünkü o

tkinci derecede senin nefsindir

Allah
‘

zannetmeyin
,60S

,
'onlar zannetmesin

5606
gibi ifadeleri skça kul-

lanm, Kur’an- Kerim’de burada zikretmemize imkân olmayacak

ölçüde birtakm hususlar müteaddit kez zikretmitir. ‘Sen zannetme

kV
607

veya
*
zanneder ki

’508
gibi ayetler her zikredildiinde, anlayan kii

için bu ayeüerde bir yeterlilik anlam vardr ve o ayetleri bu mertebe-

den ancak âlimler anlayabilir. Nefes alp verenin nefesleri hesap edilir,

çünkü onlar belirli bir süreye ulaacak nefeslerdir ve böyle olmalar

gerekir. Fakat nefes olmalar bakmndan deil, belirli bir süreye var-

malar yönüyle snrlanmlardr. Bu mertebe bilgi ve cehalet arasndaki

mertebedir. Bu mertebe tahmin, sezgi ve bilginin yerini tutamayacak

zan mertebesidir. Bu nedenle Onlar fitne olmayacan hesap etmiler

-

dir
’609

denilir. Hâlbuki fitne gerçeklemi, onlarn hesaplan tutmam-

tr. Baka bir grup hakknda ‘

Onlar iyi i yaptklarn zanneder
1610

der.

Hâlbuki onlar iyi i yapmamlardr. Onlann zan, sezgi ve hesaplar

gerçekte delil olmadklar halde delil suretinde görünen kukulardan

ibarettir. Akll insan onlann snrnda durur fakat onlardan herhangi

birisiyle hüküm vermez. Bu delillerin iki uçla ilgili kukular vardr.

Müteabih ayeder bu mertebeden nazil olmutur. Allah bize o ayedere

dalmay yasaklam, o ayetlere uymay ‘kalp erilii’ olarak nitelendir-

mitir. Kalp erilii iki yönden birine yönelmektir O iki yönden birisi-

ne göre tevil ettiinde, liç kukusuz, ayeti muhkem hale getirmi olur-

sun; hâlbuki müteabihtir. Böyle yapmakla ayeti hakikatinin dna
çkartm olursun. Bir eyi hakikatinin dna tayan, hiç kukusuz,
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Allah’n yaratln verdii bir eye hakkn vermemitir. Bu balamda

insan her hak sahibine hakkn vermekle memurdur.

Bu mertebeden saylarda saylarn varl ortaya çkar. Say say-

landa bileik hale geldiinde, dtaki varlnda bulunmayan bir hük-

münün olduu tahayyül edilir. Bu mertebe Allah’a isimlerin çokluunu

kazandrr. Bu isimler esma- i hiisna’dr ve eref-saygnlk içeren isim-

lerdir. Allah için ei-Hasîb denilmitir. el-Hasîb saygn bir hasebe, ky-

metli nesebe sahip olan demektir. Bir eyin kendinden kaynaklanan

erefinden üstün ve kâmil bir nesep yokrur. Bu nedenle Hz. Peygam-

bere ‘Bize Rabbini nitele’ denildiinde, O’nu kendisi nedeniyle ve

kendisiyle nitelemi, bakasndan kaynaklanan bir nispeti O’ndan ten-

zih etmi, kendisine ihlâs suresi indirilmitir: ‘Deki, O Allah tektir,

sameddir
,
dourmad, dorulmad, O’nun dengi yoktur .’

611
Ayet farkl

isimleri zikretmi, övgünün neticeleri övgü olmak bakmndan O’na

dönmütür.

Allah bize esma-i Hüsna, yani en güze isimlerin sahibi olduunu

açklam, onlarn içinden dilediklerini zikretmi, o isimlerle kendisine

dua etmeyi emretmitir. Bununla birlikte âlemdeki her eyin ismi ger-

çekte O’nun ismidir. O halde âlemdeki her isim bu yönüyle güzel

isimdir. Buradan hareketle suiiler ‘Allah'n bütün fiilleri güzeldir ve

O’ndan baka fail yoktur’ demilerdir. Ayn ey bütün âlemin kendile-

riyle isimlenmi olduu adlar için geçerlidir, Özellikle de u söz buna

iaret eder: ‘sim müsemmanu kendisidir.’ Daha önce Allah’tan baka

varlk olduunu açklamtk. sim müsemmadan (isimlendirilen) ba-

ka bir ey deilse, ismin gösterdii de O’nun varl olmaldr. O halde

her durumda Haktan bakas yoktur ve O’ndan baka isim koyan yok-

tur. Her ey üstün bir hasebe, saygya ve yaygn bir erefe sahiptir.

Ayette Allah’n iki adamdan birinin bahçesine bir hüsban (bela) gön-

derip bahçeyi çöle çevirdii, suyunun kaybolduu zikredilir. Bahçenin

topraa dönmü olmas (tasavvufî yorumda) ona eref kazandrmtr.

Onun kuru diye nitelenmi olmas kendisine dcrcccdc üstünlük ve

tenzih kazandrmtr. Bu durum onun toprak yaplmasyla ilgilidir.

Allah bahçeden kendisinden aaçlan gidermekle muhalefet ve günah

türlerini izale etmi, ortadan kaldrmtr. Çünkü bela gökten gelmi.
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yeryüzüyle nitelenene sema ve üstünlük mertebesini kazandrmtr.

Yeryüzü mertebesi içinde bulunan gizleyen ve örten yerdir ve bu ne-

denle cennet diye isimlendirilmitir. Öyleyse ondan ortaya çkan ey

göün varldr. O da günein scaklna varl balanm olan ya-

murdur. Topran süsleri gökten ortaya çkar. Gök kendi hüsban’ ile

onu giydirmi, kendi hüsban’ ile yeryüzünü ziynetinden ve süsünden

soyutlamtr. Onun ziynetinin bir parças da içermi olduu türlü

meyveler, aaçlar ve çiçeklere göre isimlerinin çokluudur. Tecrid ve

tenzihi ile birlikte ise onlarn isimleri birleir, ziynet ortadan kalkt

için isimler de ortadan kalkar. ‘Yeryüzünde bulunan her evi onun süsü

yaptk.’ Bâtnî yorumla yeryüzü halk diye isimlendirilen eydir. Onun

süsü ile hak diye isimlendirilendir. Öyleyse yeryüzü Hak vastasyla

süslendii gibi yine O’nun vastasyla münezzeh olmu ve say elbisele-

rinden soyutlanm Ahad’n niteliiyle ortaya çkmtr. Bütün bunlar

iktifa mertebesi olan bu mertebeden ortaya çkar. Bu mertebenin ismi

el-Hasîb’dir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr’ ve ‘Allah dilediini doru

yola ulatrr. y6U

CELAL MERTEBES
(el-Celil lahi smi)

el-Celil en yüce celalin sahibi

Yaygn ve büyük cömertliin ve keremin sahibi

Kulu celaliyle ahlaklamrsa

Bütün yönler ona döner ve onda yücelir

0 yarta cemali geçer gider

En yüce makam ve öncelik el-CeliVin
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Bütün miraçlarda dolanr

En doru yol ve kerem O’nun

Varlnn cemali O'nu izhar eder

Yücelir ve en bilmen celal perdeler O'nu

Bir hakikat ile bütün hakikatleri ihtiva eder

Bildiini ve bilmediini

Deerini bilirsen O’na yönel

Kyamette piman olmazsn

Ehli iken korkma salm ondan

Yüce ilerin peinde git, korunursun

Sana biat eden o insanlar

Gerçekte Hakka biat etmilerdir, bilsinler

O’nun hakknda söylediimiz bilgiyi yayn

Gizlemeyin onu, çünkü gizlenmez öyle bir bilgi

Perdenin ardndan bakn O’na

Anlayl iseniz, elde edin

Gaybtda O’nun ashabndan iseniz

Nimet sahibiyseniz nimetlenin o bilgiyle

Bir kök bina ettiinde halifesin sen

Uzak dur, yapyklmaya yüz tutmu

Yap O'nun emriyle var olduunda

Yklmaz ve çökmez öyle bir yap

Bu mertebenin sahibi Abdülcelil diye isimlendirilir. Allah ‘O gökte

ilah olandr
’613

der. Baka bir ayette ‘Rzknz göktedir, size vaat edilenler

göktedir
’614

buyurur.

Rzk ve bina hep beraber yerletirildi

Gedii olmayan göe
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Kullarn bir yolu olmal

Çarldklarnda gitmek için oraya

Yaratlmlara baktnzda

Karmak bir i içinde bulursunuz onlar

Bilgisiz, anlaysz adeta sarhoturlar

Ya çkarken ya da içeri girerken

Celal, nispeti nedeniyle Allah’n bir ismi olduu gibi celal merte-

besinden ulûhet ortaya çkar, yaratlm olanlar Allah’ bilmekten aciz

kalr. Bu isimden yeryüzünde sizin srrnz örenilir. Baka bir ifadeyle

bâtnlk nispetinin sizde bulunmas nedeniyle srrnz ve zahitlik nispe-

tine sahip olmanz nedeniyle açkladklarnz örenilir. Bunun nedeni

rükünlerin tesir edemeyecei kadar üstün ve yüce olmanzdr. Azamet

sahibi her ey celal sahibi olduu kadar deersiz ve hor olan her ey de

celal sahibidir. Demek ki bu isim ztlardandr. Ebu Said el-Harraz’a

‘Allah' neyle bildin?’ diye sorulduunda ‘ki ztt birletirmesi özelli-

iyle bildim’ demi, sonra u ayeti okumutur: ‘O evveldir, ahirdir,

zahirdir, bâtndr.’
615

Yani bir yönden ve bir yönde o nispederin sahibi-

dir.

Konumuza dönersek öyle deriz: Varlm ayakta tutmak ve hay-

van hayatn sürdürmek için besin elde etmek üzere dilencilik yapan-

dan daha deersiz kimse olmad gibi horluun ve zilletin ölçüsünde

de muhtaçlk ortaya çkar, isteklerini kendi bana deil, bir bakasnn

vastasyla yerine getirebilen birinden muhtaç kimse olabilir mi? Kabi-

liyetier olmasayd el-Kadir’in ihtiam ve an ortaya çkmayacakt.

Kulun açl olmasayd, Efendi kul hakknda iddia sahibi olmayacakt.

Kulun varl olmasayd, açln hükmü olmayacakt. Efendi ancak

kulla gerçekleebilecek bir hükümle (efendilik gibi) görünmek istedi-

inde, kulun -ki o zelildir- varlnn bulunmas kaçnlmazdr. Ona

muhtaç olan ise hüküm itibaryla daha muhtaç ve o isme daha öncelik-

lidir. Demek ki varlk bu isimle kemale ermitir. Her eyin üzerinde

veya onun adna olan bir hüküm vardr. O halde ister üzerinde ister

kendisinden dolay olsun, hüküm adna muhtaçlk ortaya çkmtr. Bir
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ey üzerinde veya onun adna ancak o eyin kendisi hüküm vermi,

herhangi bir ey dardan gelmemitir. O halde sadece o eyin kendisi

vardr. O hüküm veren, hakknda veya kendisi için hüküm verilen ey

vc hükümdür. Böyleçe tek bir ey varken nispetler farkllar ve çoalr.

Misal olarak bir eyin baka bir eyin bedeli olmasn verebiliriz: Her

ikisi de ayn varla aittir.

el-Celil’in azametine gelirsek, bu azamet, onun tesirinden ortaya

çkarken deersiz olmas tesire konu (müesser fih) olmasndan kaynak-

lanr. Her ey tesir eden ve edilendir ve böyle olmas kaçnlmazdr, el-

Celil isminin bir hakikati vardr. Müessir olan azametli tesir ettii zelile

'ey çelil’ diye hitap ederken tesire konu olup tesirin ortaya çkt de-

ersiz ey kendisine ‘ey çelil’ diye hitap eder. Bu hitap iki açdan ve bu

niteliklerin bulunduu herkesten, her isimlendirenden, niteleyen ve

tafsil edenden ortaya çkar. el-Celil ile ‘çelil’ arasndaki bu hitabn en

iyi misali sesin yansmasdr. Yanklanmada sana ancak söylediin söz

döner. Allah yanky bu makam vc benzerleri için bir misal klmtr.

Bu itibarla Allah mahlûkatn srf yaratm olmak için deil, O’na misal

olmak üzere yaratmtr. O yüce ve büyüktür. Bu nedenle Allah âlemi

kendi suretinde yaratmtr. Bu bakmdan âlem yüce fakat ortaya ko-

nulmas bakmndan deersiz ve düüktür. O halde arifin ve marufun

(bilinen) olmas kaçnlmazdr. Hak ve halk olmaldr ve varln kema-

li her ikisine baldr. Bu sayede varln kemali dünyada tezahür eder.

Sonra i en yetkin ve kâmil tarzda zahirde görünmek üzere ahirete

intikal eder. Nitekim dünya hayatnda bâtnda genel olarak ortaya

çkar. Dünyada sadece bâtnda genel olan kemal, ahirette zahirde ve

bâtnda gerçekleir. Bu nedenle ahirette bedenlerin diriltilmesi ve orta-

ya çkmalar gerekirken her ikisinde tekvin hükmünün icras gerekir.

Dünyada genel olarak bir eye ‘ol’ denilir, o ey tasavvur ve tahayyülde

meydana gelir. Çünkü dünya hayat tekvini zahirde tam olarak uygu-

lamaya imkân vermeyecek kadar eksik mizaçldr. Ahirette var etmek

istediin ayn eye ‘ol’ dersin, o ey dta var olur. Dünyada ise Allah’n

ol emriyle birlikte sebepler vesilesiyle varlklar meydana gelir. Demek

ki ahiret, ol sözünün iki mertebeyi, yani hayal ve duyu mertebelerini

içermesi nedeniyle, dünyadan daha kâmildir.
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Birinciye ait olan sr

Ötekine ait olan açklk

Kim her ikisine iman ederse

Emir onun için ortaya çkar

Bu mertebenin dnda, kendisinden bir varlkta iki zddn meyda-

na geldii baka ilahi bir mertebe yoktur ve bu nedenle iyisiyle kötü-

süyle bütün isimleri içeren kuatc ve genel mertebedir. Celal vechin

(Hakkn yüzü, zat) niteliklerindendir ve dolaysyla sürekli var olan bir

eydir. Bu itibarla celal, dünyada olan her eyin tereddütsüz bir ekilde

ahirette bulunacann en güçlü delilidir. ‘Dünyada olan’ derken, ye-

mek, içmek, yenilen ve içilen eyi mizaçlara göre dönütürmek ve ba-

kalatrmak olan doal cisimlerdir; cennettekilerin yedikleri ise tere

dönüür ve terler onlarm üzerinden miskten daha güzel kokuyla dökü-

lür.
‘
Rabbinin vechi (yüzü) bakidir. O celal ve ikram sahibidir .'

616

Birisi çkp ‘Beka O'nun adna hangi nispede sabit olabilir
5

derse,

Allah ‘Celal ve ikram sahibi’dir der ve yüzün niteliini yükseltmi olur.

Rabbin niteliini düürmü olsa, yine celal ile düerdi. Böylece celal

nitelii iki zddn sahibidir. Hakkn yüzü de iki zt niteliin sahibi

olarak baki kalm, fani olmamtr. Yeryüzündeki eyler cevherdeki

intikalle gerçekleen fenaya maruz kald gibi surette meydana gelen

yokluk fenasna maruz kalr. Böylece baki cevherde, ayn suret deil,

onun benzeri ortaya çkar. Baki cevher, ahiret yaratlnn üzerinde

gerçekleecei kuyruk sokumudur (acbu’z-zeneb) . Bu durumda celal

ile nitelenen yüzün hükmü baki kalrken bulunduu her yerde ismi

onu takip eder. O halde beka isimlendirilene ait olduu gibi isme ait-

tir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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KEREM MERTEBES
(el-Kerîm îlahi smi)

Kerîm istenildiinde veren

Görürsün ki o da istenilene muhtaç

Yaratlnn zilletinden uzaklamaz

Sevdiine kansa bile

Hiçbir yaratlm istisna etmem

istenildiinde veren el-ani müstesna

Bunun nedeni alk olunan edep

Çünkü o el-Mani, fakat cimri deil

Münezzehtir de yaratklarn bilgisi kuatamaz O’nu

Hiçbir yaratlm ulaamaz O’na

O menzilleri kalbimde bulunan zat

Yerleirse ona, intikal ederken görürüm

ihata etii ey eksiltmez kendisini

Allah'n ay kemale erdi denilmesi baka

Kur’an'n ayetlerinde srlar var

Zamanlan ve ezelleri sona erdirir

Bu mertebenin sahibi Abdulkerîm diye isimlendirilir. Bu isim el-

Celil’e tâbi ve onun gereidir. Allah öyle der: ‘Celal ve ikram sahibi

Rabbinin yüzü bakidir ,’
617 Baka bir ayette ‘Celal ve ikram sahibi Rabbinin

ad münezzehtir
’618

denilir. Bu isme tâbi olmasnn nedeni, celalin an-

lamdr. Celal iki zdd ifade ettii için ikram da iki tarzda zikredilmi-

tir. Dinleyici celali azamet anlamnda kabul ettiinde azamet sahibine

ulamak hakkndaki umudu kesilir. Bunun nedeni kendisinde görmü
olduu zillet, horluk ve azamet makamnn gerektirdii özelliklerden

uzaklktr. Allah ise bu vehminden onu uzaklatrarak ‘lcram sahibidir’

demitir. Baka bir ifadeyle Allah azamet sahibi olsa bile yaratklarna
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kerem eder, cömertliiyle ve keremiyle azametinden tenezzül ederek

onlara bakar. Umutsuz insan ikram ifadesini duyduunda, Allah’a kar

saygs ve tazimi öncekinden büyük olur. Haldun kendisini nitelemi

olduu birinci azamet kulda krldk ve zilletten ortaya çkma; Allah

tenezzülle kullarna ikramda bulunucu olarak kendini niteleyince, yara-

tlmn nefsinde u bilgi ortaya çkar: Allah’n ona böyle bir inayette

bulunmu olmas, yaratlmn celal sahibinin nefsinde deerinin oldu-

unu gösterir. O da kendisini saygn ve deerli görür ve neticesinde de

Allah’a tazimi artar. Baka bir ifadeyle Allah azametine ramen kuluna

inayet gösterdii gibi kul Hakkn mertebesini tercih ederek O’nu daha

yüceltir, Hak ise ikram nedeniyle kulda birinciden daha saygn ve

daha azametli olarak bulunur. Celali bu anlamda alp onu azamet an-

lamnda yorumlamak budtr.

Dinleyici celali azametin zddna yorumladnda, içinde yine bir

umutsuzluk ortaya çkar. nsan deersiz ve hakir iken onun gibi birisi-

ne istinat etmitir. Böyleyken yükseklik ona kimden ve nereden gele-

cek? Onun istinat ettii kimse yüce ve deerlidir. Bu durumda celal

nitelii öyle dile gelir: ‘Allah kerem sahibidir. O'nn kerem sahibi

olmasnn delili, sana varln ihsan etmesidir. Hâlbuki daha önce var

olan veya zikredilen bir ey deildin. O'nun keremi olmasayd, yokluk-

ta kalacaktn. Demek ki Allah'n sana olan keremi, varlk ihsan etmesi-

dir. Allah'n varlk vermekle ortaya çkan keremi, maksatlarn gerçek-

letirmekten ibaret olan varlndan sonraki kereminden daha deerli

ve üstündür.’ Bunun üzerine bu isim hakknda düünüp de onu aza-

metin zdd bir anlamda yorumlayan kii gerçein farkna varr ve öyle

der: ‘Doru! Bana varl ikram eden ve benimle mutlak kötülük ara-

sna -ki yokluktur- giren kiinin beni mutlu klacak ii yaratmaya kadir

olduunda tereddüt yok.’ Her ne yapacaksa yapsn, onu kendi haline

brak! Maksadmz Allah’n irade ettii her eyi yaratmaya güç yetire-

bildiim açklamaktr. Allah için bunu salayan ey ‘ihram*
19

ifadesidir.

Hz. Peygamberin üzüme kerem denilmesini yasaklamasnn ve bu isim

hakkndaki gayretinin ne kadar srl olduuna baknz! Sonra öyle

demitir: ‘Kerem müminin kalbidir. Müminin kalbine bakarsan. Hakk

orada bulursun. Allah öyle der: ‘Mümin kulumun kalbi beni sdrd.’
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Hak müminin bâtndr ve o zahirin kalbidir. Hak Kerîm’dir, çünkü

kalp kerem demektir ve ayn zamanda kalp keremin mahallidir.

Kerim ismi edilgen ve fail anlamn birden veren feîl kipindedir.

Allah vermesi nedeniyle kerîm iken b ismiyle vermi, cömertlik etmi,

hibe ve ihsanlaryla nimet vermitir. Ayn zamanda Allah ikrama maz-

har olandr. Bu durum borç isteme talebiyle ortaya çkar ve kul, kullar

kendine ibadet etsinler diye O’nun emriyle Rabbine borç verir. Çünkü

Allah kullarn kendisine ibadet etsinler diye yaratm, onlar adna

irade belirlemi, onlar için kendilerini yaratl gayelerini tekil eden

kulluktan uzaklaman ihtiyar ve irade yaratmtr. Bunu bildii için de

her ey suretinde zuhur etmi, bu durumu kullarna bildirmi ve öyle

demitir: ‘Nereye dönerseniz, Allah’nyüzü oradadr.*20 Her yaratlmn

belirli bir yere dönmesi kaçnlmazdr ve Allah kulun döndüü ey-

de/yerde bulunur. Baka bir ifadeyle Hak, kula ‘kendisine döndüün

yerde benim yüzüm vardr’ diyerek belirtmi, onlar da kendisine dö-

nerken Hakka kar ‘kerem’ göstermek özelliiyle nitelensinler diye

bunu yüzünün her yerde olduunu söylemitir. Çünkü kullar Allah’n

bildirmesiyle bu gerçei örenmemi olsalard, eyaya kar üstünlük

duygusu veren ihtiyar ve iradeleriyle birlikte, yaratl gayelerinin d-
na çktklarn zannederlerdi. Yaratl gayesi, O’na ibadet ederek ken-

disine kerem göstermektir. Onlar yaratl gayelerine aykr davrandk-

larnda, içlerinde bir güçlük bulurlar. Allah bu güçlüü keremi ve ina-

yetiyle izale ederek öyle buyurur:
‘

Her nereye dönerseniz, Allah’n yüzü

oradadr *11 Her nereye dönerlerse Allah’n yüzünün orada bulundu-

unu bildikleri için, iradelerinde serbestçe hareket edebilmi, yaratl

gayeleri hakkndaki bilgiye uygun davranmlardr. Daha önce arzula-

rna uyduklarn zannediyorlarken imdi arzularnda bile O’nun yüzü-

nün bulunduunu örenmi oldular. Bu nedenle bütün isimleri ken-

dinde toplayan kapsayc isim olan ‘Allah’ zikredilmitir: ‘Her nereye

dönerseniz Allah’n yüzü oradadr
*22 Bulunulan mekân hakikatiyle Al-

lah’n isimlerinden belirli bir ismi belirlerken ‘Allah’ ismi farkl ilahi

isimlerden kaynaklanan farkl hükümlerle tüm yönleri ihata özelliin-

dedir. Farkl isimleri ise tek hakikat kendinde toplar. Binaenaleyh Al

lah’n kullarnn ibadetinden ortaya çkan keremi kabulü, O’nun kere-
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minin bir tezahürüdür ve böylece onlarn verdiklerini borç ve sadaka

olarak kabul eder.

Allah kendisini ackmak, susamak ve hasta olmakla nitelemitir.

Bu sayede yaratlmn suretinde O’na ikram edilebilir. Buna mukabil

Hak kulluk ederken, yedirirken ve içirirken o yaratlmn yöneldii

yüzdür (veçhtir) . htiyaca karlk keremde bulunmak, ihtiyaç olmaks-

zn keremde bulunmaktan daha büyük ve deerlidir. htiyaca karlk

ihsan eden kerem, zorunlu olarak, ükür meydana getirirken ükür de

verilenm arttrlmasn salar. htiyaç olmakszn yaplan ikram ise

ikrama mazhar olanda, üzerinde bulunduu durumu izhar eder; bazen

onu düüncesinden bir iyilik olarak kabul eder, bazen onu reddedebi-

lir. Bu nedenle Allah kerem talep ederken kullarna ihtiyaç özelliiyle

tenezzül etmi, verdikleri eylere ihsan olarak baktn bildirmitir.

Allah’n kullarna böyle tenezzülü, kullarna dönük müjdedir.
‘Dünya

hayatnda onlar için müjde vardr*23
ayetinde bu husus belirtilir. Allah’n

kullarna tenezzülü de müjdenin kapsamndadr. Böylece el-Kerîm ismi

kerem mertebesinden ortaya çkar ve O’nun keremiyle O’na ikram

edersin.

I

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

MURAKABE MERTEBES
(er-Rakîb lahi smi)

Murakabe her yerde ve zamanda zorunlu

Bu sayede varlklar ve olgular korunur

Bazen yönlendiren bir zattadr

O’nun emriyle her ey meydana gelir

er~Rakîb’e hiçbir ey gizli kalmaz

ster kolay ister çetin olsun
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Bu mertebenin sahibi Abdurrakîb diye isimlendirilir. Mertebeler

arasnda bu isim kadar, Allah’n zatyla bizimle beraberliine dikkat

çeken baka bir mertebe yoktur. Bu beraberlii ‘Her nerede olursanz, 0

sizinle beraberdir’
624

ayetinde ifade etmitir. Bu mertebe er-Rakîb ismi-

nin mertebesidir. Kelime bir eyin boynundan tutmak anlammdaki

rukba’dan türetilmitir. Boynundan tutulunca bütün nitelikleri ve nis-

pet edilen her ey ardndan gelir; hâlbuki nitelie sahip olmak böyle

deildir. Bir eyin niteliine sahip olduunda, bütün sfadarna sahip

olman gerekmez. Mevsufa, yani nitelenene sahip olursan, zorunlu

olarak bütün niteliklere sahipsin, çünkü niteliklerden müstakil olarak

söz edilmez, mevsufu talep ederler ve onu da senin yannda bulurlar.

Bu durumda sen de ona sahip olursun. Bu itibarla Hakkn senin sahi-

bin olmas, hakikatinin gereiyle, malumdur. Senin Hakkn sahibi

olman da ‘Her nereye dönerseniz, Allah’n yüzü oradadr’
625

ayetinde

belirtilir. Bir eyin yüzü, onun zat ve hakikatidir. Rakîb ise her ey

üzerinde fail bir iim olduu kadar ayn zamanda gözetilendir, çünkü

Allah her eye görünendir. O kulu hareket ve durularnda murakabe

ederken kul kalbinde veya düüncesinde, hareketlerinde veya dndaki

âlemdeki harekederde veya eserlerinde Hakk müahede eder. Bu mer-

tebenin sahibi her zaman Allah hakkndaki bilgide art görür. Yani

mertebe sahibinin O’nun hakkndaki bilgisi sürekli artar ve çoalr.

Önce zat bilir, ardndan sfadann bilgisi gelir, sonra niteliklerin, isim-

lerin, nispet ve hükümlerin bilgileri gelir. Bu nedenle bir ihata ve kap-

sayclk kaçnlmazdr ve bu sayede murakabe mümkün olabilir.

Murakabe gerçekleen hadiselerden saknarak istifade ve korumay

iktiza eder. Bu hususta bilgi ‘ta ki bilelim’
616

ayetiyle ifade edilir. Allah

insan snadnda, onu murakabe eder ve snam olduu iteki fiilini

görür. Allah onu sebepsiz yere deü, iddias nedeniyle snamtr.

Ayette
‘

Ben sizin Rabbiniz deil miyim diye sorduunda, onlar evet dedi-

ler’
627

denilir. Onlar bir iddiada bulunmu, Allah da iddiadaki doru-

luklarm görmek üzere onlar snamtr. Allah onlar kendilerine kar

ahit tutarken merhamet etmitir. Onlar bellerinden çkartm, Rableri

olduu hususunda onlardan ikrar alm, fakat birliine ahit klmam-

tr. Üzerlerinde hükmü bulunann sahipliini kabul etmeleri nedeniyle
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Allah onlar adna bir genilik yaratmtr. Baka bir ifadeyle Allah kul-

lar arasndan knanan veya övünen tarzlaryla irke düeceklerin bu-

lunduunu bilir. Knanmayan ve kötülenmeyen irk kullarn çounlu-

unun kabul ettii üzere sebepleri fail kabul etmektir. Bununla birlikte

onlar sebeplerin Allah tarafndan konulmu olduunu kabul eder, buna

inanrlar. Knanm irk, Allah karsnda bir veya daha çok ilah kabul

edenlerin irkidir. Müriklerden birisi Hz. Peygamber’e ‘ilahlar bir ilah

m yapacak
5628 demi, ardndan ‘

böyle bir davran Luhaf bir i,62Ç
diye

eklemitir. Bizce son ifade, Allah’n sözü iken ‘lahlar bir ilah myapa-

cak*
M>

ifadesi mürikin sözünün aktarlmasdr. Yani mürik ya lafz

veya mana olarak böyle demi, Allah onlarn sözlerine karlk ‘ala-

cak bir i5631 buyurmutur. Onlar bir ilah ilallara çevirmilerdir; hâl-

buki Ilah’n özellii birliktir ve bu sayede her eyden farkllar. Binae-

naleyh lah farkllat özellikle çoalmaz. Bu yorumla Allah’n kendi-

lerinden aktard ‘Onlara bizi Allah’a daha çok yaklatrsnlar diye ibadet

ederiz*
32

ayeti lah’n tekliine iaret eder. Böylece ‘Allah’ ismini ortak-

la konu olmaktan korumu ve saknmtr. Onlar taptklar pudarm

kendilerinin ortaya koyduu ilahlar olduunu bilirler ve bu nedenle

*Yonttuunuz eylere ibadet edersiniz*
633

ayetinde Allah onlar knamtr.

lah önceden ve sonradan yaratma ve emrin ait olduu kimsedir.

Allah’n bu ahitlikte insanlara dönük lütfua gelirsek, bu lütuf,

(bellerinden çkartlmalar anlamndaki) kabz üe ortaya çkar. Kabz

kahr gerektirir. Baka bir ifadeyle onlar Allah’n birliini ancak kahrla

ve zorla ikrar etmi, içerinden mürikler zorla ikrar etmi, kabz hük-

münün dna çktklarn zannettiklerinde de gerçei olduu hal üzere

bilmedikleri için irke dümülerdir. Bu konu kendilerine söylendiin-

de ise üzerinde bulunmu olduklar kabz haliyle delil getirmeye kalk-

mlar, bu iddialarnda mazur kalmlardr. Baka bir ifadeyle onlar

Rabbi ancak cebir yoluyla ikrar ve itiraf etmilerdir, iradeleriyle deil!

Eyada hüküm hallere aittir. Kim halini murakabe ederse, nereden

sudur ettiini örenir. Bu murakabe sahibi ya eriat terazisinin elinde

bulunduu birisidir veya müahede gözüyle murakabe etmektedir. Kii

iman ehlinden ise iman gözüyle görür. Veya müahede ehli ise müa-
hede gözüyle bakar. M gözden birisine sahip olmayan âmâdr. Elinde
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terazi bulunan Hakk gördüü gibi terazinin O’nun elinde bulunup

onunla alçalttn ve yükselttiini görür. Sonra Rabbine uyar, O’nun

izinden gider. Kiinin sahip olduu yegâne terazi, onun için belirlenen

eriattr ve imanla birlikte akln terazisine iltifat etmez. Böyle bir insan

Rabbinin katndan gelen halleri o teraziye göre ölçer, alçaltr, yükseltir,

eksileni fazlalatrr, fazla geleni eksiltir, Allah’n kullarndan adalede

alr, ihsanla verir. Terazi elinde olduu sürece murakabesinde masum

kalan bu insann er-Rakîb isminin mazhan olduu anlalr, çünkü

efendisinin emriyle bu nitelikle nitelenmitir. Kullarn en mutlusu

efendisi onu murakabe ederken O’nu murakabe edendir. O kul Hakk

O’nun kulu murakabe ettii gibi murakabe eder, kendisinden gördüü

her ite Hak ile beraber olur. Murakabeyi elde eden kii, diledii gibi

tasarrufta bulunur vc Allah bulunduu her yerde onunla beraberdir.

bûyledir, ibret al

Srr muhafaza et ve sakla

bu ekilde

Söylediin hakknda iyi düün

Kul eriada snrlanm olsa bile, eriat, elindeki terazinin bazen

knad vc bazen övdüü geni bir tasarruf alan tanyabilir. Murakabe

eden Hak, knanan ve övülen yerlerde kuluyla beraberdir. Murakabe

eden kul olunca, Hakk tenzih ve takdis edilmi olarak yaratklardan

mücerret iken görmez. Çünkü öyle bir durumda murakabe mümkün

deildir. Buna mukabil kulun O’nu fiiller mertebesinde halk içinde

görmesi gerekir ve bu durumda murakabe eden olabilir. Öyle bir kul,

Hak yaratklarndan kimle bulunursa, onunladr. Çünkü O’nu yaratk-

larnda müahede eder, yaratlmta ortaya çkan eserlere ve onlarn

gereine bakar, onu konulmu teraziyle tartar, Hakkn terazisinin

verdii bilgiyle tartar, tartlanda hükmün hangi ilahi isme ait olduunu

görür, o isme yönelir. Baka bir ifadeyle murakabe edenin üzerinde

hükümran olan ilahi isimlerden birine yönelir. O isim kiinin gayesine

uygun ve mizacna yatkn olmayan ve de eriatn beenmedii bir ii

gerektirirse, Allah’tan hükmün kaldrlmasn talep eder; hükmün kal-
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drlmas tövbe veya mafiretle gerçekleir. Gayesine uygun ise muvaf-

fak klmasn talep eder, melamilii kabul edenlerden ise en doru ve

tabiat için en iyiyi talep eder. Her durumda insan bulunduu hale ve

vakte göre talep eder.

Boyundan tutan her eye sahip

Her eye sahip olan parçay elde eder

Murakabe edenin idraki genel

Srlar ortaya çkm

Murakabe eden her durumda Hak

Dilerse kabul gerçekleir

er-Rakib Hakk gözüyle murakabe eden

O Hakkn benzeri ve mislidir

Halkn hükümleri var, iyi incelersen

iade ve yenilenme onlardan ortaya çkar

Hakta ortaya çkar

Yaratlma izafe edilen ey

Benim delilim suretlerin yenilenmesi

.

Söylediklerimde aka ve alayyok

CABET MERTEBES
(el-Mucîb lahi smi)

icabet etmelisin, lah seni çardnda

O'nun davetini duy, davet ettiinde

Srr muhafaza et, ey dostum!

Emre uymayanlardan olma sakn
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Bir ahs hakknda seni davet ederse

Seni davet ettii ie kabulle karlk ver ve dinle

Haris olarak gelenler gibi olma

Bir ey elde etse hemen yitirir onu

Kim yanndaki ileri zayi ederse

Kötü bir iyapm demektir

Bu mertebenin sahibi Abduimucîb diye isimlendirilirken mertebe

infial (edilgenlik) mertebesi diye isimlendirilir. Bu mertebenin sahibi

her zaman münfail, yani edilgendir. Bu durum kategoriler arasnda

infial (edilgenlik) diye ifade edilirken bu hüküm akla göre sabit olma-

yp eriata göre sabittir; dolaysyla ancak iman nitelii ve nuruyla

kabul edilebilir. man nuru onu izhar eder, iman gözüyle idrak edilir.

Allah öyle der: ‘Kullarm beni sana sorduklarnda, onlara yaknm.*14

Yani onlara sizden daha yaknm. nfial kategorisinden daha yakn bir

ey de yoktur. Yaratlm zat gerei münfail (edilgen) iken Hak mün-

failin münfailidir. Allah istee karlk veren ve duaya icabet edendir.

‘Dua edenin davetine icabet ederim .

5635 Demek ki dua icabetin sebebidir.

cBana dua ettiinizde ; o halde bana karlk veriniz Yani kendilerini da-
.

. « ./

vet ettiimde bana icabet etsinler. Allah onlar eriatn diliyle çard-

na göre onlar ancak kendileri vastasyla çarmtr. Allah peygam-

beriyle suretlenir ve öyle der: ‘Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmi-

tir.*
36

Allah’tan gelen, peygamberin vastasyla gelmi, yaratlmlar ise

gelen olarak peygamberi görmülerdir. Peygamberin zahiri halle iken

bâtn Hak’tr. Allah biat hakknda ‘Sana biat edenler Allah'a biat etmi-

tir
*37

buyurur. Alemde her ey fail ve münfail, yani etken ve edilgen-

dir. ‘Allah sizi ve amellerinizi yaratt
’638

ayetinde belirtildii üzere, fail

Hak’tr. Yaratlm olan da faildir. Bu da ‘Amel edenlerin ecri ne güzel
5639

ayetinde ifade edilir. Baka bir ayette ‘Dilediinizi yapnz, Allah yaptkr

larnz görür
’640

der. Münfail bazen halktr ve bu durum malumdur;

bazen Hakta halkrr -ki bu icabet demektir- bazen de halkta Hak’tr.

Bu ise Allah hakknda inançlarn dile getirdii üzere O’nun öyle veya

böyle olduu hakkmdaki ifadelerdir. Halkn halkta münfail olmas ise
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himmetlerin yaratlmlarda meydana getirdii hareket, duraanlk,

birleme ve ayrmalardr.

Bilmelisin ki, icabet iki ksmdr: Birincisi imtisal, yani emre uy-

mak icabetidir. Bu, Allah davet ettiinde yaratlmlardan çkan icabet-

tir. kincisi ihsan icabetidir. O da yaratlm dua ettiinde O’nun kulla-

rna icabetidir. Yaratlmn icabeti aklla bilinirken (makul) O’nun

kula icabeti -vahiyle bildirdii için- vahiyle bilinir. Allah icabette yakn-

lkla kendini nitelemitir ki bu durum O’nun insana ah damarndan

yakn olmakla nitelenmesidir. Bu itibarla Allah insana yaknlm insa-

nn kendine yaknlna benzetmitir. nsan belirli bir nedenle kendini

çardnda, hemen o ii yapabilir. Burada çarlma ile yapmak -ki

duymaktr- arasnda zaman faslas yoktur. Aksine çar zaman icabet

zamannn ayndr. Demek ki Hakkn kula icabet yaknl, kendini

çaran kulun kendi kendine yaknl gibidir. Çarmann konusu da

kulun Rabbine dua etmi olduu ihtiyaca benzetilmitir. Hak bazen

ihtiyac yerine getirir, bazen yerine getirmez. Aym durum kulun ken-

dini çard ite geçerlidir; bazen çarld ii yerine getirir, bazen

geçici bir nedenle yerine getirmez. Böyle bir benzetmenin yaplabilme-

si, insann ilahi surette yaratlm olmasndan kaynaklanr. Allah eya-

daki fiillerinde kendini tereddüt etmek özelliiyle nitelemitir ki bu

tereddüt icabette duraksamalm anlamdr. Baka bir ifadeyle Hak

kendisini kuldaki fiili yapmaya davet ettiinde, tereddüt ortaya çkar.

Bu durum müminin cann almada tecelli etmitir. Çünkü kul ölümü

kerih karlar. Allah ise müminin gecikmesini kerih bulur ve kendinden

öyle bildirmitir: ‘Mümin kulumun can alrken tereddüt ettiim ka-

dar hiçbir ey için tereddüt etmedim.’ Böylece Allah kendisi için eya-

da tereddüt sahibi olmay dile getirmi, sonra ilahi tereddütte bir dere-

celenme belirleyerek ‘mümin kulumun can almak’ diye snrlamtr.

Bu tereddüt bir ey için kendini davet edip sonra hakknda gidip gel-

dii ilerden biri gerçekleene kadar tereddüde dümeye benzer.

Dua iki türdür: Birisi konuma vc sözle yaplan dua, dieri ise hal

diliyle yaplan duadr. Konumayla yaplan dua Hak’tan ve yaratlm-

tan meydana gelirken hal diliyle olan dua yaratlmtan meydana gelir.

Bununla birlikte Hak’tan da ancak uzak bir yorumla meydana gelebilir.
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Duaya hal diliyle icabet de iki türdür: Birincisi dua edene ihsan icabe-

tiyken kincisi dua edilene kar ihsan icabetidir. Dua edene ihsanda

bulunmak, duann sebebi olan haceti yerine getirmek demektir. Dua

edilene ihsan, talep edilen hususta ihtiyacn karlanmasyla otoriteyi

izhar eder. Yaratlmn Hakkn otoritesinin ortaya çkt ii kabulün-

de ihsan kokusu bulunur ve bu mevcut güç nedeniyle baz kimseler

Müslüman olmalarn Hz. Peygamber’in bana kakmak istemi, Allah

onu yattrmak üzere
c

Müslüman olmalarn senin bana kakarlar
5641

buyurmu, sonra da peygamberine onlara öyle demesini emretmitir.

‘Deki: Müslüman olmanz benim bama kakmayn. Allah sizi imana ula-

trd için ihsanda bulunandr, doru sözlü iseniz .'
642

Onlardan meydana

gelen bu minnet, gerçekte Hz. Peygamber’e deil, Allah’a kar ortaya

çkmtr. Çünkü Allah’a boyun emilerdi ve Hz. Peygamber de onla-

r -kendisine deil- O’na davet etmitir. Hz. Peygamber onlara ‘doru

sözlü iseniz’ der. Yani getirdiim vahye imannzda dürüst iseniz de-

mektir. O’nun getirdii bilgilerden birisi de hidayetin Allah’n elinde

olduu bilgisidir. Allah diledii kuluna hidayet eder, yoksa hidayet

yaratlmn elinde deildir. Hz. Peygamber zikretmi olduumuz

üzere onlarda iyilik yapma hissi ve baa kakma kokusu bulunduunu

açklayarak öyle demitir: ‘Vallahi, dilerseniz istediinizi söyleyin.’

Hz. Peygamber Ensar’n yardmn zikretmi, kavmi kendisini kov-

muken onlarn kendisini himaye ettiklerinden söz etmitir. Ensar,

kavmi kar gelirken Hz. Peygamber’e itaat etmi kimselerdir. Hz.

Peygamber’in onlarn yardm hakknda söyledii husus, Allah’n ken-

disi için söylemi olduu u ayedere benzemitir: ‘

Seni yetim bulup,

himaye emedi mi? Seni arm bulup, hidayet etmedi mi? Seni muhtaç

bulup, zengin klmad m?
3643

Nimetler özü gerei sevilen eylerdir. Yaygn olan nimet vereni

sevmektir ve bu nedenle bazlar öyle demitir: ‘Nimet verene ükür

akla göre vaciptir.’ Allah nimetleri dile getirmeyi ükür vesilesi klm-
tr. Muhtaç olan nimet verenin yâdn duyduunda, doas gerei ona

yönelir ve onu sever. Bu nedenle Allah Hz. Peygamber’e üzerindeki

nimederinden söz etmesini isteyerek
l

Rabbinin nimetini söyle
364*

buyur-

mutur. Öyle söyle ki, aada veya uzaktakine de ulasn! nsan hak-
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knda ‘Yetime gelince onu ezme, dilenciye gelince onu kovma’645 buyurmu-

tur. Kastedilen bilginin talibidir ve buradan harekede Allah ehli Al-

lah’n kendilerine ihsan etmi olduu marifederi, bilgileri ve kcramcdc-

ri -nimed zikretmek kabilinden- dile gedrmilerdir. Nimederin bir

ksm zahirî iken bir ksm bâtinîdir ve Allah hepsini kullarna yaym-

tr: ‘Zahirî ve bdtml nimetlerini sizin üzerinize yaymtr.’646
nfial merte-

besinin içermi olduu baz hususlar bunlardr.

c

Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

GENLK MERTEBES
(el-Vasi tlahi smi)

el-Vasi o kii ki

Tümyaratklarm kuatr

Bir boluk kalmaynca

Hak yaratlmlarn ihata eder

Ortaya çkanlar süslenir

Güne ufkundan doar

Güne bizde nuruyla bulunur

Ben ise onun hakkym

Bu mertebenin sahibi Abdulvasi diye isimlendirilir. Melekler *Rab

-

bimiz her eyi rahmetinle , bilginle ihata ettin’
647

demilerdir ve burada

rahmet bilgiden önce söylenmitir. Çünkü Allah bilinmek istemitir;

isteyen ve seven ise kendisine rahmeti talep eder. Muhib, yani seven

Hakkn makam, merhamet edilen ise ilk eydir. Sonra âlemi yaratm

-ki Rahman’n nefesidir- ve öyle demitir:
‘

Benim rahmetim her eyi

kuatmtr.’640 ‘Her ey3
denilerek merhamet bütün varlklar ihata

etmitir ve zaten merhamet edilmeyen hiçbir ey yoktur. Kim bir eyi
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zevk yoluyla bilirse, bilgi onun halidir. Böyle biri o eyin içinde bulu-

nan ve onun içermi olduu hükümleri bilir. Hz. Peygamber Allah’tan

öyle aktarr: ‘Mümin, kardei için istediini kendisi için istemedikçe

kemale ermez .

3

Allah bize kemal sahibi olduu gibi el-Mümin isminin

sahibi olduunu bildirmitir. Âlem ise O’nun suretindedir. Demek ki

suret ve iman itibaryla Allah ile âlem arasnda kardelik gerçeklemi-

tir. Bu yönüyle herkes O’na iman edip varlm tasdik edendir. Her ey

O’nun hamdini tespih eder, her eyi Allah’n rahmeti kuatt gibi

tespih vc hamdi dc hc eyi kuatmtr. Öyleyse O her eyi kuatandr.

Bu genilik nedeniyle varlkta hiçbir ey tekrarlanmaz, çünkü müm-

künler nihayetsizdir; bu itibarla sadece dünyada ve ahirette sürekli

yenilenen benzerler ve misaller ile ortaya çkan haller söz konusudur.

‘Allah’n kürsüsü gökleri ve yeri kuatmtr.’
64*

Kürsü Allah’n bilgisidir.

O’nun rahmeti bilgisini, gökleri ve yeri kuatrken gök ve yerden baka

bir ey yoktur. Çünkü sadece yukarda veya aada bulunan vardr.

‘Rabbinin yüce adm tespih et .’
650 O’ndan daha ulvi kimse yoktur. Hadis-

te ‘Bir ip sarktsaydnz, O'nun üzerine düerdi’ denilir. Demek k Al-

lah’tan daha aada bulunan da yoktur. Allah’n rahmeti o ikisinin

arasndakileri ihata eder. Böylece daha aadakine iner. Oras bize

göre birinci kat göktür ve o gök ‘yakn sema’, yani bize yakn gök

demektir. Allah yakn semaya azap etmek veya bedbaht klmak için

deil ‘Dua eden var m, karlk vereyim?’ demek için iner. Kendisi için

hayr talep etmeyen hiçbir ey yoktur. Allah yakn semaya indiinde

‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim, isteyen yok mu, vere-

yim’ demek için iner. Her ey zorunlu ihtiyacnda O’na dönerken se-

bepler ortadan kalktnda O’na yönelir. ‘Balanmak dileyen yok mu,

balayaym.’ Herkes genellikle ilah kabul ettiinden balanma diler.

Allah kendileri için indii ve tenezzül ettii kullarna azap etmek üzere

indiini söylememitir. Bu nitelikteki birisi bir kula azap ederse, azab

kiiye merhamet ve onu temizleme amac tarken bu durum hastaya

ilaç içirme skntsna benzer. Doktor hastaya merhamet ettii için

-yoksa üzmek için deil- sknt verir. Sonra ikramlar geniler: Allah

önce varl vermitir ve varlk ‘saf hayr’ demektir. Ardndan varln

hak ettiklerini vermeyi sürdürür. Bunlar bir varln kendisiyle ayakta
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durduu ve sayesinde maslahat elde ettii hususlardr. Baka bir ifa-

deyle her ne olursa olsun kendisi adna iyi olan hususlar Allah kendi-

sine verir. Bu nedenle Allah’ bilen, O’ndan aktaran, mertebenin keli-

mesi, ilahi makamn dili ve peygamberin iyiliini O’na izafe ederek

öyle der: ‘Bütün hayr senin elinde!’ Hâlbuki kötülüü Allah’a izafe

etmemi, ‘Kötülük sana ulaamaz’ demitir. Allah’tan baka veren ol-

madn söylemitik. Öyleyse sadece hayr vardr ve onun kiiyi üzüp

üzmemesi birdir. Sevinçler talep edilen iler iken bazen insan üzdük-

ten sonra ortaya çkarlar. Bunun nedeni, bileik yaratlm mizacn ve

mahallin kabulünün gerektirdii durumlardr; kabul varlkta ortaya

çkan geçici nedenlere baldr ve arzi-geçici her i yok olucudur. Bu

nedenle Allah el-Mu’ti, el-Mani', ed-Darr ve en-Nafi diye isimlendiril-

mitir. Binaenaleyh Allah’n vermesi bütünüyle fayda iken bir mahal

bazen verilen nedeniyle ac hissedebilir, verilenin hazzn idrak edemez,

verilen nedeniyle zarar görür, içerdii ilahi fayday bilemez ve zarar

gördüü eyi ‘zarar’ diye isimlendirirken zarann -verilenden dcil-

mizaçtan kaynaklandm bilemez.

Baknz! Belirli mizaçlara fayda veren bir ey baka mizaçlara nasl

da zarar verir. Allah baln insanlar için ifa olduunu söylemitir. Bir

adam Hz. Peygamber’e gelerek ‘Kardeimin karn aryor’ demi, Hz.

Peygamber de ‘bal içir’ demi. Bal içirdikten sonra hastal artnca,

kardei geriye dönmü ve durumu bildirince Hz. Peygamber tekrar

‘ona bal içir’ demi, ishali artm. Adam Hz. Peygamber’in bu konuda

sahip olduu bilgiyi bilmiyordu. Çünkü hastalk bölgesinde zararl ve

lüzumsuz fazlalklar vard ve onlarn çkartlmas bal içmekle mümkün
olabilirdi; zararl eyler ortadan kalktnda, afiyet ve ifa gelir. Hz.

Peygamber’e döndüünde öyle demi: ‘Ey Allahn Peygamberi! Ona

bal içirdim, bal ishalini arttrd.’ Hz. Peygamber öyle demi: ‘Allah

doru söylüyor, kardeinin karn yalan söylüyor. Üçüncü kez bal içir.’

Bal içirdiinde hasta iyilemi. Çünkü zararl fazlalklar bal sayesinde

bedenden çkmtr. Mizaçlardaki farklla misal olarak ac besini ta-

yan uzva hakim olan safray verebiliriz. Böyle bir durumda safra bal

ac olarak hisseder ve öyle der: ‘Bal açdr.’ Hâlbuki acl bala izafe

ederken organ yalan söylemitir. Çünkü o safraya aclk veren eyin
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tatma duyusu olduunu bilememitir. Böylece acy hissetmitir. Bu

kii tecrübesinde doru söylerken, izafede yalan söylemitir. O halde

kabiliyeder her zaman hüküm sahibi olan eylerdir. Allah’tan meydana

gelen saf iyiliktir. Allah’n rahmetinin geniliinin bir yönü zarar da

kuatm olmasdr ve dolaysyla zarar da bulunmaldr. Rahmetteki

zarar -bir zarar deil- iyiliktir. Baka bir ifadeyle bu zarar hayrn ta

kendisidir. Bunun delili uygun bir mizaçta bulunduunda, mizacn

ondan haz almas ve nimetlenmesidir, hâlbuki aym ey baka mizaçta

"zarar* diye isimlendirilmiti. Eyann Allah’a nispeti kendisinden var

olan varlklar olmalar bakmndan gerçekleir. Sonra haz almak veya

almamak kabiliyete dönen bir durumdur, insanlar gazabn Allah’a nasl

nispet edildiini bilselerdi, rahmetin her eyi kuatm olduunu anlar-

lard. Çünkü acy izaleye güç yetiren biri geride brakmaz. Haller

yaratlmlardn ortaya çkarken Hak karsnda mertebeler mizaç gibi-

dir. Kul kendisini öfkelendirdiinde Hakkn gazap ettii veya raz

ettiinde ‘raz olduu’ söylenir. Kulun hal ve mertebesi Hakk raz

eder veya öfkelendirir. Bu yönüyle Hak için hal ve mertebe, canl için

mizaç neyse odur: Bir mizaca ac veren baka mizaca haz verebilir.

Demek ki haz ve ac mizaca göre deiirken; Hak, hal ve mertebelere

göre tecelli eder. Allah yakn semaya tenezzül ettiinde ne söylediine

baknz. Bu ini mertebenin gerektirmi olduu bir rahmet iniidir.

Kyamet günü gelince, kullar arasnda aynm vc hüküm vermek üzere

mertebeler gelir. Oras zalimi ve mazlumu bir araya getiren, hüküm ve

hasmlaru bulunduu yerdir. O halde hüküm mertebelere ait iken,

Hak’ta hallere aittir. Ac ve hazda hüküm ise mizaca aittir.
i
Rabbin

majireti geni olandr’651
Yani Allah geniçe örtendir. Her ey kendi

varlyla örtülmü ve perdelenmitir. Bu Örtü ‘genel örtüdür’, çünkü

örtü olmasayd, ne Allah için
c
O’ ne ‘sen’ denilirdi. Çünkü tek hakikat

vardr. Böyleyken muhatap veya üçüncü tekil ahs zamiri kime iaret

edebilir ki? Bu nedenle varln genel örtü olduunu söyledik. Sonra

mizaca yatknlk ve yatkn olmamaya bal ikinci bir örtü daha vardr.

Allah mafireti geni olandr. Bu mertebe perdelerin çekilmesi

mertebesidir. Daha önce bu bölümde o konudan söz edilmiti. Sonra

öyle der: ‘O takva sahibini en iyi bilendir .’
652 Örtü vikaye demek iken
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mafiret örtünme talebidir. Kul örtüyle souun ve scan acsndan

korunur. Baka bir ifadeyle souk ve scaa maruz kalmaya elverili

mizac olduunu bilince, örtüyle onlardan korunur. Çünkü scak ve

souk âlemin maslahatlar için vardr. O sayede âlemin rzk demek

olan bitkiler beslenir, kendisine fayda vermek üzere onu izhar eder.

Böylece hayvann cismi kendisinden zarar görecek bir istidatta meyda-

na gelir ve öyle der: Ben scak veya souktan eziyet gördüm. Kendine

döndüünde mevsimlerin gereine göre scak ve souun onun fayda-

sna olduunu anlar. Demek ki faydal bir eyden zarar görmü olur.

Bütün bunlarn sebebi cehalet ve gaflettir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

hikmet mertebesi
el-Hakim lahi smi

Hakim mizan her zaman elinde tutan kii

Yükseltmek ve alçaltmakla nitelenmi mizam

Öyle bir tertip eder kii

Sana bilgiyi gösterir, düünürsen bir

Allah ortaksz el-Ferd

Mülkünde tek, yaratklarnda tasarruf sahibi

Mizam hakikat, yanl tartmaz o mizan

Terazide hile olmaz

Bu mertebenin sahibi Abdulhakim diye isimlendirilir. Allah öyle

buyurur: ‘Kime hikmet verilmise ona çok hayr verilmitir .

,bS3
Allah bir

eyi çok yapmsa o az olmaz, bir eyi yüceltmise onun hor ve hakir

olmas mümkün deildir. Allah Hz. Davud’a hikmet ve sözü ayrma

gücü vermekle ihsanda bulunmutur; Sözü ayrma gücü hikmetin bir
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neticesidir. Çünkü sözü ayrtrmann sahibine hikmet vermi olduu

bir mertebesi vardr ki orada ancak sözü ayrtrma ortaya çkabilir.

Bunun anlam özel bir dinleyici için belirli bir yerde beyandaki özet ve

veciz ifadeyken baka bir yerde ve özel bir hal sahibi için beyandaki

kolay anlatmdr. Aadakini dikkare almak yukardakini dikkate al-

maktan önceliklidir ve o da hikmetin gereidir. Hitap anlaylara göre

gerçekleir. Konuan sözünü üç. kere tekrarladnda anlamak daha iyi

bir ekilde gerçekleir. Hz. Peygamber insanlara Allah’tan bir ey akta-

rrken e düük anlayly dikkate alr ve gözetirdi. Anlayl insan ise

tekrara, sahip olmad birtakm hususlar ekler; onlar kendisine ka-

zandran ise tekrarlamadr. Birincinin anlad gibi anlamayan aada-

ki kii ise tekrar etmekle birincinin ilk söylemede anladn anlar.

Baknz! Anlayl ve bilgili kii hallerini murakabe eder ve Kur'an’dan

ezberlemi olduu ayederi okur. Her okuyuta ilk okuyuta bulmad
bir mana örenir. Okunan harfler ise kendilerine bir eyin eklenmedii

veya çkarlmad ayn harflerdir; sadece mertebe ve hal yenilenmi,

manann yenilenmesi kaçnlmaz olmutur. Çünkü birinci okuma za-

man ikinci okuma zaman deildir.

Bu mertebe tertibin bilgisini kazandrr. Her eye hakkn vermek,

her eyi yerli yerine yerletirmek, bu menzilden örenilir. Bu sayede

murakabe sahibi eyay yerli yerine koyann Allah olduunu v O’nun

hakim olduunu örenir. Hakim her eyi ancak kendi yerine yerleti-

ren ve her eyi kendi menziline koyan demektir. Âlemde her vakit

tertip edilen mümkünler hakknda Allah’a itiraz etmemelisin! Bilginin

verilmedii kiinin düünce ve fikri Rabbiin hikmetine dönmez ve

öyle der: ‘u esnada öyle olsayd, daha iyi bir tertip ve düzenleme

olurdu.’ Böyle birinin hatas ancak
cu esnada’ ifadesinde tezahür eder,

yoksa ‘öyle olsayd daha iyi olurdu’ cümlesi hatal deildir. Vaktin

hikmetinden habersiz kalnca, daha güzel olan sayd iin içinde bu-

lunduu vaktin gerektirmi olduu bir ey olduunu zannetmitir.

Hâlbuki onun bu düüncesi aklî bir düüncedir. Çünkü mümkün için

bütün zamanlar ayndr ve dolaysyla herhangi bir ey için bir zaman

öteki zamandan öncelikli deildir. Fakat tercih edenin faydas zaman

ve onun gerektirdii ii bilmektir. Allah zaman yaratandr, yoksa bu
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düünce sahibi zamann yaratcs deildir. Allah neyi yarattn bilir

ve tertip ettii ey yaratmay hak etmitir. Çünkü Allah her eye yarat-

ln vermitir. Bu itibarla el-Hakim’in hikmetinin bir yönü hikmettir

ve hikmet -hikmetin hükmünden olmakszn- kendisini yönlendirir.

Hikmetin hükmü ise meiyete sahip olmasdr. O’nun hikmeti ise hik-

metin kendisidir. Öyleyse hikmet Allah’ta tasarruf edendir. Sfat sahi-

binde bulunduunda ona zorunlu bir ekilde hükmünü de verir. Allah

öyle der: .‘Benim katmda söz deimez .’
654 O halde hüküm söze aittir ve

o da ancak Allah’tr. Veya hüküm ilahi sözii örenen Allah’ hakka’l-

yakîn bilen kula aittir.

Buradan neshin mahiyeti örenilir. Neshi kabul edenlere göre ne-

sih eriatn hükümlerinden bir hükmün baka bir hükümle kaldrlma-

sdr. âri’nin belirli bir konuda susmas o konuda hüküm demektir.

Öyleyse her dununda hüküm vardr ve hüküm deimitir. Allah
‘
Be-

nim nezdimde söz deimez’6*5 der ve bu ifadeye göre nesih söz konusu

deildir. Nesih olsayd o da hikmetten olacakt. Çünkü zaman deiti-

inde hükmün deimesi de kaçnlmazdr. O halde nesih her zaman

sabittir, çünkü farkllk ve deime her zaman vardr. Hikmet neshi

sabit klar, hikmet neshi ortadan kaldrr. Fakat zat gerei talep etmi

olduu belirli mertebelerde onu talep eder. el-Hakim ise hak etmi

olduu eyi kendisine verir; hakim hikmetin bulunduu kimse demek-

tir. Böylece hüküm ona ait olduu gibi hikmete göre hüküm yine

Allah’a aittir. Allah hikmetin kendisidir ve hikmet de O’dur. Hikmet

hüküm verenin ayn olduu gibi hakknda hüküm verilen de kendisiyle

hüküm verilen eyin ayndr. Hikmet genel olsa büe özel bir bilgidir.

Hikmet ile bilgi arasndaki fark hikmetin yaratlm olmasna karlk

bilginin öyle olmaydr. Çünkü bilgi maluma tabiyken hikmet bir ey
hakknda onun belirli bir ekilde olmasna hükmeder. Böylece (ilahi

bilgide) sabit iken el-Hakim’in hikmetiyle mümkünlerin hakikaderi

tertip edilir. Çünkü herhangi bir mümküne izafe edilen bir i baka bir

mümküne de izafe edilebilir. Hikmet hükmü gerei onu böyle düzen-

ledii gibi sübût halindeki durumu ve hali de öyledir.

Allah’a mahsus olan ve yaratlmlarn farkna varmad bilgi bu

bilgidir. Bu bilgiyle hüküm mümkünleri -dta var olmalarndan önce-
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sübût halinde sralar ve ilahi bilgi el-Hakim’in düzenledii ekilde

onlara iliir. Demek ki hikmet, mümküne üzerinde bulunduu tertibi

-ki aksinin olmas mümkündür- kazandrmtr. Tertip ise alime iin

böyle olduu bilgisini vermitir. Dolaysyla ancak üzerinde bulunmu

olduu sübût haline göre meydana gelebilir. O ise hikmetin hükmün-

den meydana gelen el-Hakim’in tertibidir. Böylece bilgi ve hikmet

arasndaki fark ortaya çkmtr. Allah’n katnda söz deimez. Çünkü

Allah sözü ancak hikmetin tertibiyle söylemitir. Allah hikmetin dü-

zenlemi olduu eyi bilir ve bu bilgiyle bir eye ‘ol der, o da olur.’
656

Yani üzerinde bulunmu olduu hale göre meydana gelir.

- Bu kuvvetten hareketle bir eye bakan, kendine göre mümkün

gördüü için ‘öyle olsayd 5 derken Ailah’m hikmetini örendiinde o

esnada hikmeti bilmediini anlar. Baka bir ifadeyle ‘aksi olsayd daha

iyi olurdu’ diye hüküm verdii yerde Allah’n hikmetini bilememitir.

Bunun üzerine ‘Allah'n orada bir bilgisi vardr ve ben onu bilemedim’

der ve tasdik eder. nsanlann bir ksmna bu tertip srr gösterilmi ve

açklanmken bir ksm onu varlkta hükmü ortaya çktktan sonra

örenir. Bu esnada iin hikmetim örenir, maslahatlar bilmediini

anlar. Bu durum âlemde sklkla gerçekleir. Bir ahs amacna ve dü-

üncesine uymayan bir i nedeniyle öfkelenir, hükmü vereni ‘zalim’

diye suçlar. Öfkelenmesine ‘yol açan hükmün faydas ortaya çktnda,

o hüküm nedeniyle Allah’a hamd eder ve ükreder. Yani o büyük kötü-

lüü kaldran Allah’n fiiline kar ükreder. Söz konusu hüküm olma-

sayd, hükme konu olan kiide kötülük ortaya çkacakn. Bu yaygn bir

durumdur.

Ariflerin nihai makam varlkta zahir ve gerçekleen her eyin ilahi

hikmetin kabzasnda bulunduunu örenmektir. Bu nedenle arif öfke-

lenmez, her eyi O’na havale eder ve brakr. Bir ayette ‘imi Allah’a

havale ediyorum, O kullarm görendir
’657

buyrulur. Bu ise (gerçei)

O’nda anlayan kimse adna hikmetin kendisidir. Böyle biri nimeti

aceleyle elde etmek istemi ve rahatlamtr. Böyle birine Allah, kendi-

sinden kullarn raz olmad hallerinin çounda gerçekleen srrn

öretir. Raz olunan ilerdeki hikmet zaten bilinir, çünkü raz olan kii

maksadna uyduu için onu örenmitir. Tartma ve bilgisizlik, mak-



Otuz kinci Sifir 3^5

ada ve vehimdeki düzene uymayan hikmette ortaya çkar. Akl, sahi-

bine bir hadise hakknda ancak çekimser kalma hükmü verir, çünkü o

iin kimden çktn büemez. Bu tercih edilen düünceye kar akl

suretinde olan ise vehmin kendisidir, yoksa akl Allah'n tercih etmedi-

i bir ii O’na kar tercih etmez. O’nun tercih ettii ise gerçekleendir.

Binaenaleyh gerçekleen her i Allah’n hikmetiyle gerçeklemitir, O
tuttuunu hikmetiyle tutmutur. ‘O hakim ve alimdir .

’
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O halde arif için el-Hakim ismi el-Alim isminden önce gelirken s-

radan insan el-Alim ismini el-Hakim isminden önce getirir. Hâlbuki

her ikisi birlikte zikredilmitir. el-Hakim ismi özel, el-Alim ismi genel-

dir. Bilen herkes hakim deilken; her hakim, alim ve bilgilidir. te bu

hikmet, ‘büyük hayr’ demektir.

Hikmet çok hayr

Hikmet aydnlatc dolunay

Bazen gizlenir, bazen görünür

el-Habîr böyle buyurmu

Onunla üzerimize gizlenmi

Onunla zuhur ortaya çkm

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr/

Abdulhakim’e mahsus hikmet mertebesiyle birlikte otuz ikinci sifr

sona ermitir. Hamd sadece Allah’a aittir.
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